












 

 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายชื่อเดิม รายชื่อเปลี่ยนแปลง 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 
 
  

1. ผศ.ดร.อาทิตย์ คณูศรสีุข * 
2. อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์ * 
3.  อ.ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์ * 
4. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์ * 
5.  อ.ดร.กระวี ตรีอ านรรค * 
6.  รศ.น.อ.ดร.วรพจน์  ข าพิศ 
7.  รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน์ 
8.  รศ.ดร.ทวิช  จิตรสมบูรณ ์
9.  รศ.ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล 
10. ผศ.ดร.การญุ  ฟังสุวรรณรักษ ์
11. ผศ.ดร.สภุกิจ  รูปขันธ ์
12. อ.ดร.ธีทัต  ดลวิชัย 
13. อ.ดร.โศรฎา  แข็งการ 
14. อ.ดร.เอกรงค์  สุขจติ 
15. อ.ดร.วีณา  ฟั่นเพ็ง 
16. อ.ดร.สรุเดช  ตัญตรยัรัตน ์
17. อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท ้
18. อ.พรพรม  บุญพรม 
19. อ.อรลักษณ์ พิชิตกุล 

1. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์ * 
2. ผศ.ดร.อาทิตย์ คณูศรสีุข * 
3. อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์ * 
4. อ.ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์ * 
5. อ.ดร.กระวี ตรีอ านรรค *   

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลติภัณฑ ์

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) 

1. อ.ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด * 
2. อ.ดร.สมศักดิ์  ศิวด ารงพงศ์ *  
3. อ.ดร.ปิยมน พัวพงศกร * 
4. อ.ธนศักดิ์ พิทยากร * 
5. ผศ.ดร.รตัน บริสุทธิกลุ * 
6. ผศ.ดร.กัญชลา สุดตาชาติ  
7. อ.ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน  
8. อ.จันทร์จีรา อภริักษ์เมธาวงศ์  

ควบรวมกับหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต
อัตโนมัติและหุ่นยนต ์

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 

1. รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล * 
2. ผศ.ดร.ชุติมา พรหมมาก * 
3. ผศ.ดร.รังสรรค์ ทองทา * 
4. ผศ.ดร.วิภาวี หัตถกรรม * 
5. ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ มีสวสัดิ์ * 
6. รศ.ดร.มนต์ทิพยภ์า อุฑารสกุล 
7. รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค ์
8. ผศ.ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย 
9. ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์  ค าสวัสดิ์ 
10. อ.ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา 

1. รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล * 
2. ผศ.ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย * 
3. ผศ.ดร.รังสรรค์ ทองทา * 
4. ผศ.ดร.วิภาวี หัตถกรรม * 
5. ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ มีสวสัดิ์ * 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 

1. รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา * 
2. รศ.ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล * 
3. ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์ ค าสวัสดิ์ * 
4. อ.ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์ * 
5. อ.ดร.ส าราญ สันทาลุนยั * 
6. ผศ.ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ 

1. รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา * 
2. รศ.ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล * 
3. ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์ ค าสวัสดิ์ * 
4. อ.ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์ * 
5. อ.ดร.ส าราญ สันทาลุนยั * 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายชื่อเดิม รายชื่อเปลี่ยนแปลง 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

1. รศ.ดร.พรศิริ  จงกล * 
2. รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ข าพิศ * 
3. ผศ.ดร.อุษณีย์  กิตก าธร * 
4. อ.ดร.นรา  สมัตถภาพงศ์ * 
5. อ.ดร.จงกล  ศรีธร * 
6. ผศ.ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมยั 
7. ผศ.ดร.ปภากร  พิทยชวาล 
8. ผศ.ดร.ปวีร์  ศิรริักษ ์
9. ผศ.ดร.ยงยุทธ  เสริมสุธีอนุวัฒน ์

1. รศ.ดร.พรศิริ  จงกล * 
2. ผศ.ดร.ปวีร์ ศิรริักษ์ * 
3. ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล * 
4. อ.ดร.นรา  สมัตถภาพงศ์ * 
5. อ.ดร.จงกล  ศรีธร * 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) 

1. รศ.ดร.พรศิริ  จงกล * 
2. อ.ดร.ตติยา ตรงสถิตกลุ * 
3. อ.ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์ * 
4. อ.ดร.ศิริวรรณ โชคค้า * 
5. อ.ดร.จงกล ศรีธร * 
6. ผศ.ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมยั 
7. ผศ.ดร.ปภากร  พิทยชวาล 
8. ผศ.ดร.ปวีร์  ศิรริักษ ์
9. อ.ดร.นรา  สมัตถภาพงศ์  
10. ผศ.ดร.ยงยุทธ เสริมสุธีอนุวัฒน์ 

1. รศ.ดร.พรศิริ  จงกล * 
2. อ.ดร.ตติยา ตรงสถิตกลุ * 
3. อ.ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์ * 
4. อ.ดร.ศิริวรรณ โชคค้า * 
5. อ.ดร.จงกล ศรีธร * 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์ * 
2. อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย * 
3. อ.วิชัย ศรีสุรักษ์ * 
4. อ.สุภาพร บญุฤทธ์ิ * 
5. อ.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา * 

1. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์ * 
2. อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย * 
3. อ.ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา * 
4. อ.วิชัย ศรีสุรักษ์ * 
5. อ.สุภาพร บญุฤทธ์ิ * 

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและ
เทคโนโลยีธรณี 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
  

1. รศ.เกรยีงไกร ไตรสาร * 
2. ผศ.ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล * 
3. ผศ.ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์ * 
4. อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก * 
5. อ.ดร.รตันาภรณ์ หันตา * 
6. ศ.ดร.กติติเทพ เฟื่องขจร  
7. ผศ.ดร.เดโช เผือกภมูิ  
8. อ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์  
9. อ.ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์  
10. อ.เกียรติศักดิ์ คงอาจหาญ  
11. อ.ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร ่

1. ผศ.ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล * 
2. ผศ.ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์ * 
3. อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก * 
4. อ.ดร.รตันาภรณ์ หันตา *  
5. อ.ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่ * 

9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
  

1. ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ จลุยุเสน * 
2. ผศ.ดร.เทวรตัน์ ตรีอ านรรค * 
3. อ.ดร.พรรษา ลิบลับ * 
4. อ.ดร.สามารถ บญุอาจ * 
5. อ.ดร.ธิราพร จุลยเุสน * 
6. ผศ.ดร.วีระศักดิ์  เลศิสิรโิยธิน 
7. ผศ.ดร.วีรชัย  อาจหาญ 
8. อ.คธา  วาทกิจ 
9. อ.จรูญศักดิ์  สมพงศ ์
10. อ.วันวิสาข์  ทวีช่ืนสกุล 

1. ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ จลุยุเสน * 
2. ผศ.ดร.เทวรตัน์ ตรีอ านรรค * 
3. อ.ดร.พรรษา ลิบลับ * 
4. อ.ดร.สามารถ บญุอาจ * 
5. อ.ดร.ธิราพร จุลยเุสน * 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายชื่อเดิม รายชื่อเปลี่ยนแปลง 

10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

1. ผศ.ดร.พนารัตน์ รัตนพานี * 
2.  ผศ.ดร.อรรถพล มณีแดง * 
3. อ.ดร.ธีระสุต สุขก าเนดิ * 
4. อ.ดร.สุพรรณี จันทร์ภริมณ์ * 
5.  อ.ดร.กัณทมิา ศิริจรีะชัย * 
6.  ศ.ดร.ชัยยศ  ตั้งสถิตย์กลุชัย 
7.  ผศ.ดร.ฉลองศรี  ฟลดั 
8.  ผศ.ดร.อติชาต  วงศ์กอบลาภ 
9.  อ.ดร.อรณุศรี นุชิตประสิทธิชัย 

1. ผศ.ดร.พนารัตน์ รัตนพานี * 
2.  ผศ.ดร.อรรถพล มณีแดง * 
3. อ.ดร.ธีระสุต สุขก าเนดิ * 
4. อ.ดร.สุพรรณี จันทร์ภริมณ์ * 
5.  อ.ดร.กัณทมิา ศิริจรีะชัย * 

11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

1. รศ.ดร.กษมา จารุก าจร * 
2. ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ * 
3. ผศ.ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกลุ * 
4. ผศ.ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ * 
5. ผศ.ดร.ปราณี ชุมส าโรง * 
6. รศ.ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน ์
7. รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน ์
8. อ.ดร.ตติยา  ตรงสถิตกุล 

1. รศ.ดร.กษมา จารุก าจร * 
2. ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ * 
3. ผศ.ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกลุ * 
4. ผศ.ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ * 
5. ผศ.ดร.ปราณี ชุมส าโรง * 

12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

1. รศ.ดร.กองพล อารีรักษ์ * 
2. ผศ.ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย์ * 
3. ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ  ฟังสุวรรณรักษ์ * 
4. อ.ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์ * 
5. อ.ดร.สดุารตัน์ ขวัญอ่อน * 
6. รศ.ดร.กิตติ  อัตถกิจมงคล 
7. รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ ์
8. รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว 
9. รศ.ดร.กองพัน  อารีรักษ์ 
10. ผศ.ดร.บุญเรือง  มะรังศร ี
11. ผศ.ดร.เผด็จ  เผ่าละออ 
12. อ.ดร.วิโรจน์  แสงธงทอง 
13. อ.ดร.อุเทน ลตีน 
14. อ.ทศพล  รัตน์นิยมชัย 

1. รศ.ดร.กองพล อารีรักษ์ * 
2. รศ.ดร.กีรติ ชยะกลุครีี * 
3. ผศ.ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย์ * 
4. ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ  ฟังสุวรรณรักษ์ * 
5. ผศ.ดร.สดุารตัน์ ขวัญอ่อน * 

13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

1. ผศ.สนั่น ตั้งสถิตย์ * 
2. อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล * 
3. อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ * 
4. อ.ดร.พัชรินทร์ ราโช * 
5. อ.ดร.นิตยา บุญเทียน * 
6. ผศ.ดร.จรยีา  ยิ้มรตันบวร 
7. ผศ.ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถยีร 
8. ผศ.ดร.สดุจิต  ครจุิต 
9. อ.ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล 

1. ผศ.สนั่น ตั้งสถิตย์ * 
2. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ราโช * 
3. ผศ.ดร.นิตยา บญุเทียน * 
4. อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล * 
5. อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ * 

 

14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
  

1. ศ.ดร.กติติเทพ เฟื่องขจร * 
2. ผศ.ดร.เดโช เผือกภมูิ * 
3. อ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ * 
4. อ.ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ * 
5. อ.เกียรติศักดิ์ คงอาจหาญ * 

1. ศ.ดร.กติติเทพ เฟื่องขจร * 
2. อ.ดร.รตันาภรณ์ หันตา * 
3. อ.ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ * 
4. อ.ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ * 
5. อ.เกียรติศักดิ์ คงอาจหาญ *  
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายชื่อเดิม รายชื่อเปลี่ยนแปลง 

6. รศ.ดร.เกรยีงไกร  ไตรสาร 
7. ผศ.ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล 
8. อ.ดร.เชษฐา ชุมกระโทก 
9. ผศ.ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย ์
10. อ.ดร.รตันาภรณ์ หันตา 
11. อ.ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร ่

15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

1. ผศ.ดร.การญุ ฟังสุวรรณรักษ์ * 
2. อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต * 
3. อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย * 
4. อ.ดร.โศรฎา แข็งการ * 
5. อ.พรพรม บุญพรม * 
6. รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน ์
7. รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ข าพิศ 
8. รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ ์
9. รศ.ดร.จิระพล ศรเีสริฐผล 
10. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ ์
11. ผศ.ดร.อาทิตย์ คณูศรสีุข 
12. ผศ.ดร.สภุกิจ  รูปขันธ์  
13. อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย ์
14. อ.ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง 
15. อ.ดร.สรุเดช ตัญตรัยรตัน ์
16. อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท ้
17. อ.ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน ์
18. อ.ดร.กระวี ตรีอ านรรค 
19. อ.อรลักษณ์ พิชิตกุล 

1. ผศ.ดร.การญุ ฟังสุวรรณรักษ์ * 
2. อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย * 
3. อ.ดร.โศรฎา แข็งการ * 
4. อ.พรพรม บุญพรม * 
5. อ.จันทร์จีรา อภริักษ์เมธาวงศ์ *  

16. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

1. รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ * 
2. รศ.ดร.จิระพล ศรเีสริฐผล * 
3. อ.ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง * 
4. อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท้ * 
5. อ.ดร. สรุเดช ตญัตรยัรัตน์ * 
6. รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน ์
7. รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ข าพิศ 
8. ผศ.ดร.การญุ ฟังสุวรรณรักษ์  
9. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ ์
10. ผศ.ดร.อาทิตย์ คณูศรสีุข 
11. ผศ.ดร.สภุกิจ  รูปขันธ์  
12. อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต  
13. อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย  
14. อ.ดร.โศรฎา แข็งการ  
15. อ.พรพรม บุญพรม  
16. อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย ์
17. อ.ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน ์
18. อ.ดร.กระวี ตรีอ านรรค 
19. อ.อรลักษณ์ พิชิตกุล 

1. รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ * 
2. รศ.ดร.จิระพล ศรเีสริฐผล * 
3. อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท้ * 
4. อ.ดร.สรุเดช ตัญตรัยรตัน์ * 
5. อ.อภิลักษณ์ หล่อนกลาง *  
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายชื่อเดิม รายชื่อเปลี่ยนแปลง 

17. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและ
หุ่นยนต ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1. ผศ.ดร.กัญชลา สุดตาชาติ * 
2. อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ * 
3. อ.ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน * 
4. อ.ดร.ปิยมน พัวพงศกร * 
5. อ.จันทร์จีรา อภริักษ์เมธาวงศ์ * 
6. อ.ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 

1. ผศ.ดร.กัญชลา สุดตาชาติ * 
2. อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ * 
3. อ.ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด * 
4. อ.ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน * 
5. ร.ท.ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ *  

18. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส ์

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1. รศ.ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห * 
2. อ.ดร.ณัฐภรณ์ เจริญธรรม * 
3. อ.ร.อ.สุทธิพงษ์ มีใย * 
4. อ.ดร.สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์ * 
5. อ.ดร.ศาสตราวุฒิ พลบูรณ์ * 
6. ผศ.ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์ 
7. อ.ดร.ไอศรูย์ เรืองรัตนอัมพร 

1. ผศ.ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์ * 
2. อ.ดร.ณัฐภรณ์  เจริญธรรม * 
3. อ.ร.อ.สุทธิพงษ์  มีใย * 
4. อ.ดร.สุธาทิพย์  ภู่บบุผาพันธ์ * 
5. อ.ดร.ไอศรูย์  เรืองรตันอัมพร *  

19. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  

1. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ * 
2. ผศ.ดร.คะชา ชาญศลิป์ * 
3.  ผศ.ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ * 
4. ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว * 
5.  อ.ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ * 
6.  รศ.ดร.นิตยา เกดิประสพ 
7.  ผศ.สมพันธ์ุ  ชาญศิลป ์
8.  ผศ.ดร.พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน ์
9.  อ.วิชัย  ศรีสุรักษ ์
10. อ.สุภาพร บญุฤทธ์ิ 

1. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ * 
2. ผศ.ดร.คะชา ชาญศลิป์ *   
3.  ผศ.ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ * 
4. ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว * 
5.  อ.ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ *  

20. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 
 
 

1. รศ.ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง * 
2. รศ.ดร.สุกานดา เจียรศิรสิมบรูณ์ * 
3. ผศ.ดร.ศิรริัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ * 
4. ผศ.ดร.สดุเขตต์ พจน์ประไพ * 
5. ผศ.ดร.อนุรัตน์ ภูวานค า * 
6. ผศ.ดร.สุขเกษม  วัชรมัยสกลุ 
7. อ.ดร.ศิริวรรณ โชคค้า 
8. อ.ดร.จิรัชญา อายะวรรณา 

1. รศ.ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง * 
2. รศ.ดร.สุกานดา เจียรศิรสิมบรูณ์ * 
3. ผศ.ดร.ศิรริัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ * 
4. ผศ.ดร.สดุเขตต์ พจน์ประไพ * 
5. ผศ.ดร.อนุรัตน์ ภูวานค า * 

21. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1. ผศ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง * 
2. ผศ.ศาสน์ สุขประเสริฐ * 
3. ผศ.เชาวน์ หิรญัตียะกุล * 
4. อ.ดร.อรรณพ ประวัติวงศ์ * 
5. อ.ดร.เอกวุฒิ ศิรริักษ์ * 
6. ศ.ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข 
7. รศ.ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 
8. รศ.ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย ์
9. รศ.ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์ 
10. รศ.ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร 
11. ผศ.ดร.มงคล  จริวัชรเดช 
12. ผศ.ดร.ธีรวัฒน์  สินศริ ิ
13. ผศ.ดร.ปรียาพร  โกษา 

1. ผศ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง * 
2. รศ.ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร * 
3. ผศ.เชาวน์ หิรญัตียะกุล *  
4. อ.ดร.อรรณพ ประวัติวงศ์ * 
5. อ.ดร.เอกวุฒิ ศิรริักษ์ *   
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายชื่อเดิม รายชื่อเปลี่ยนแปลง 

22. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1. รศ.ดร.พรวสา วงศ์ปญัญา * 
2. อ.ดร.สงบ ค าค้อ * 
3. อ.ดร.ภูษติ มิตรสมหวัง * 
4. อ.ดร.สารัมภ์ บุญมี * 
5. อ.ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา * 
6. ผศ.ดร.อุษณีย์  กิตก าธร 
7. ผศ.ดร.ฐาปนีย์  พัชรวิชญ ์
8. ผศ.ดร.รตัน  บริสุทธิกุล 
9. อ.ดร.ณรงค์  อัครพัฒนากูล 
10. อ.ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย ์

1. รศ.ดร.พรวสา วงศ์ปญัญา * 
2. อ.ดร.สงบ ค าค้อ * 
3. อ.ดร.ภูษติ มิตรสมหวัง * 
4. อ.ดร.สารัมภ์ บุญมี * 
5. อ.ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา *  

23. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล-นานาชาติ 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 

 1. รศ.ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล * 
2. ผศ.ดร.พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน์ * 
3. อ.ดร.วีณา  ฟั่นเพ็ง 
4. อ.ดร.สรุเดช  ตัญตรยัรัตน์* 
5. อ.ดร.เอกรงค์  สุขจติ *   

24. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-นานาชาติ 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 

 1. ผศ.ดร.มงคล จริวัชรเดช * 
2. รศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ * 
3. รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ * 
4. ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศริิ * 
5. ผศ.ดร.ปรียาพร โกษา *  

25. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการ
ออกแบบวัสด ุ หลักสูตรนานาชาติ 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 

 1. อ.ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล *  
2. ผศ.ดร.อุทัย  มีค า * 
3. ผศ.ดร.ศิรริัตน์ รตันจันทร์  ทับสูงเนิน * 
4. ผศ.ดร.อุษณีย์  กิตก าธร * 
5. อ.ธนศักดิ์  พิทยากร  *  

26. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและ 
พอลิเมอร์  หลักสูตรนานาชาติ 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 

 1. รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ * 
2. ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ * 
3. ผศ.ดร.ปราณี ชุมส าโรง * 
4. อ.ดร.อรณุศรี นุชิตประสิทธิชัย * 
5. อ.ดร.นิคม กลมเกลี้ยง * 

หมายเหตุ  :  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อมูลเดิม ขอเปลี่ยนแปลง 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ * 
2. รศ.ดร.กองพัน  อารีรักษ์ * 
3. ผศ.ดร.บุญส่ง  สุตะพันธ์ * 
4. ผศ.ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย ์
5. รศ.ดร.กิตติ  อัตถกิจมงคล 
6. รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว 
7. รศ.ดร.กองพล  อารีรักษ์ 
8. รศ.ดร.ชาญชัย  ทองโสภา 
9. ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ  ฟังสุวรรณรักษ์ 
10. ผศ.ดร.บุญเรือง  มะรังศร ี
11. ผศ.ดร.เผด็จ  เผ่าละออ 
12. อ.ดร.วิโรจน์  แสงธงทอง 
13. อ.ดร.สดุารตัน์  ขวัญอ่อน 
14. อ.ดร.อุเทน  ลีตน 
15. อ.ดร.ธนเสฏฐ์  ทศดีกรพัฒน ์
16. อ.ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์ 
17. Prof.Dr.Joewono Widjaja 
18. ผศ.ดร.พนมศักดิ์  มมีนต ์
19. ผศ.ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์ 
20. ดร.อภิชาติ อินทรพาณิชย ์

1. รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ * 
2. รศ.ดร.กองพัน  อารีรักษ์ * 
3. ผศ.ดร.บุญส่ง  สุตะพันธ์ * 
4. รศ.ดร.กีรติ ชยะกลุครีี 
5. รศ.ดร.กิตติ  อัตถกิจมงคล 
6. รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว 
7. รศ.ดร.กองพล  อารีรักษ์ 
8. รศ.ดร.ชาญชัย  ทองโสภา 
9. ผศ.ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย ์
10. ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ  ฟังสุวรรณรักษ์ 
11. ผศ.ดร.บุญเรือง  มะรังศรี 
12. ผศ.ดร.เผด็จ  เผ่าละออ 
13. ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์ ค าสวัสดิ ์
14. อ.ดร.วิโรจน์  แสงธงทอง 
15. อ.ดร.สดุารตัน์  ขวัญอ่อน 
16. อ.ดร.อุเทน  ลีตน 
17. อ.ดร.ธนเสฏฐ์  ทศดีกรพัฒน ์
18. อ.ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์ 
19. อ.ดร.ทศพล รตัน์นิยมชัย 
20. อ.ดร.ส าราญ สันทาลุนยั 
21. Prof.Dr.Joewono Widjaja 
22. ผศ.ดร.พนมศักดิ์  มมีนต ์
23. ผศ.ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ ์

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบ
กระบวนการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. ผศ.ดร.อติชาต  วงศ์กอบลาภ * 
2. ผศ.ดร.สภุกิจ  รูปขันธ์ * 
3. ผศ.ดร.วีระศักดิ์  เลศิสิรโิยธิน * 
4. อ.ดร.สมศักดิ์  ศิวด ารงพงศ์ 
5. อ.ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 
6. ผศ.ดร.กัญชลา สุดตาชาต ิ
7. อ.ดร.ปิยมน  พัวพงศกร 
8. อ.ดร.สามารถ บญุอาจ 
9. ผศ.ดร.วีรชัย  อาจหาญ 
10. ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ จลุยุเสน 
11. อ.ดร.พรรษา  ลิบลับ 
12. ผศ.ดร.เทวรตัน์  ตรีอ านรรค 
13. อ.ดร.ธิราพร จุลยเุสน 
14. อ.ดร.กัณทมิา  ศิริจรีะชัย 
15. ผศ.ดร.ฉลองศรี  ฟลดั 
16. ศ.ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กลุชัย 

1. ผศ.ดร.อติชาต  วงศ์กอบลาภ * 
2. ผศ.ดร.สภุกิจ  รูปขันธ์ * 
3. ผศ.ดร.วีระศักดิ์  เลศิสิรโิยธิน * 
4. ศ.ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กลุชัย 
5. ศ.ดร.จตุพร  วิทยาคณุ 
6. รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน ์
7. รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ ์
8. รศ.ดร.จิระพล ศรเีสริฐผล 
9. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ ์
10. ผศ.ดร.วีรชัย  อาจหาญ 
11. ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ จลุยุเสน 
12. ผศ.ดร.กัญชลา สุดตาชาต ิ
13. ผศ.ดร.เทวรตัน์  ตรีอ านรรค 
14. ผศ.ดร.พนารัตน์  รัตนพาน ี
15. ผศ.ดร.อรรถพล  มณีแดง 
16. ผศ.ดร.การญุ ฟังสุวรรณรักษ ์
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17. อ.ดร.ธีระสุต สุขก าเนดิ 
18. ผศ.ดร.พนารัตน์  รัตนพาน ี
19. อ.ดร.สุพรรณี  จันทร์ภริมณ ์
20. ผศ.ดร.อรรถพล  มณีแดง 
21. อ.ดร.อรณุศรี นุชิตประสิทธิชัย 
22. รศ.น.อ.ดร.วรพจน์  ข าพิศ 
23. รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน ์
24. รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ ์
25. อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย ์
26. รศ.ดร.จิระพล ศรเีสริฐผล 
27. อ.ดร.ธีทัต  ดลวิชัย 
28. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ ์
29. อ.ดร.โศรฎา แข็งการ 
30. อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต 
31. อ.ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง 
32. ผศ.ดร.การญุ ฟังสุวรรณรักษ ์
33. ผศ.ดร.อาทิตย์ คณูศรสีุข 
34. อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท ้
35. อ.ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน ์
36. อ.ดร.กระวี ตรีอ านรรค 
37. อ.ดร.สรุเดช ตัญตรัยรตัน ์

17. ผศ.ดร.อาทิตย์ คณูศรสีุข 
18. ผศ.ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล 
19. อ.ดร.สมศักดิ์  ศิวด ารงพงศ ์
20. อ.ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 
21. อ.ดร.ปิยมน  พัวพงศกร 
22. อ.ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 
23. อ.ร.ท.ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ 
24. อ.ดร.สามารถ บญุอาจ 
25. อ.ดร.พรรษา  ลิบลับ 
26. อ.ดร.ธิราพร จุลยเุสน 
27. อ.ดร.กัณทมิา  ศิริจรีะชัย 
28. อ.ดร.ธีระสุต สุขก าเนดิ 
29. อ.ดร.สุพรรณี  จันทร์ภริมณ ์
30. อ.ดร.อรณุศรี นุชิตประสิทธิชัย 
31. อ.ดร.นิคม กลมเกลี้ยง 
32. อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย ์
33. อ.ดร.ธีทัต  ดลวิชัย 
34. อ.ดร.โศรฎา แข็งการ 
35. อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต 
36. อ.ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง 
37. อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท ้
38. อ.ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน ์
39. อ.ดร.กระวี ตรีอ านรรค 
40. อ.ดร.สรุเดช ตัญตรัยรตัน ์
41. อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และ
ทรัพยากรธรณี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร * 
2. รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ * 
3. ผศ.ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์ * 
4. ผศ.ดร.มงคล  จริวัชรเดช 
5. อ.ดร.อรรณพ  ประวัติวงศ ์
6. ผศ.ดร.ธีรวัฒน์  สินศริ ิ
7. รศ.ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์ 
8. ผศ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง 
9. ศ.ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข 
10. รศ.ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร 
11. ผศ.ดร.ปรียาพร  โกษา 
12. อ.ดร.เอกวุฒิ ศิรริักษ ์
13. อ.ดร.ณัฐภรณ์  เจริญธรรม 
14. รศ.ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห 
15. อ.ดร.สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ ์
16. อ.ดร.ศาสตราวุฒิ พลบูรณ ์
17. อ.ดร.ไอศรูย์ เรืองรัตนอัมพร 
18. รศ.เกรยีงไกร  ไตรสาร 
19. ศ.ดร.กติติเทพ  เฟื่องขจร 

1. รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร * 
2. รศ.ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห * 
3. ผศ.ดร.เดโช  เผือกภูมิ * 
4. ศ.ดร.กติติเทพ  เฟื่องขจร 
5. ศ.ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข 
6. รศ.เกรยีงไกร  ไตรสาร 
7. รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์  
8. รศ.ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร 
9. รศ.ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์ 
10. ผศ.ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์  
11. ผศ.ดร.มงคล  จริวัชรเดช 
12. ผศ.ดร.ธีรวัฒน์  สินศริ ิ
13. ผศ.ดร.พรพจน์ ตันเส็ง 
14. ผศ.ดร.ปรียาพร  โกษา 
15. ผศ.ดร.อัฆพรรค์  วรรณโกมล 
16. ผศ.ดร.บัณฑิตา  ธีระกลุสถติย ์
17. อ.ดร.อรรณพ  ประวัติวงศ ์
18. อ.ดร.เอกวุฒิ ศิรริักษ ์
19. อ.ดร.ณัฐภรณ์  เจริญธรรม 
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20. ผศ.ดร.อัฆพรรค์  วรรณโกมล 
21. อ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค ์
22. ผศ.ดร.บัณฑิตา  ธีระกลุสถติย ์
23. ผศ.ดร.เดโช  เผือกภูม ิ
24. อ.ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร ์
25. อ.ดร.รตันาภรณ์ หันตา 
26. ผศ.ดร.บุรทิน ข าภริัฐ 

20. อ.ดร.สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ ์
21. อ.ดร.ไอศรูย์ เรืองรัตนอัมพร 
22. อ.ดร.สจัจากาจ จอมโนนเขวา 
23. อ.ดร.ปรัชญา  เทพณรงค ์
24. อ.ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร ์
25. อ.ดร.รตันาภรณ์ หันตา 
26. ผศ.ดร.บุรทิน ข าภริัฐ 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ * 
2. รศ.ดร.มนต์ทิพยภ์า อุฑารสกุล * 
3. รศ.ดร.นิตยา เกดิประสพ * 
4. ผศ.ดร.พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน ์
5. ผศ.ดร.คะชา  ชาญศลิป ์
6. รศ.ดร.กิตติศักดิ์  เกิดประสพ 
7. ผศ.ดร.ชาญวิทย์  แก้วกส ิ
8. ผศ.ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว 
9. อ.ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ 
10. ผศ.ดร.สมศักดิ์  วาณิชอนันต์ชัย 
11. ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์  ค าสวัสดิ์ 
12. รศ.ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกลุ 
13. ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  มีสวสัดิ ์
14. ผศ.ดร.วิภาวี  หัตถกรรม 
15. ผศ.ดร.ชุติมา  พรหมมาก 
16. ผศ.ดร.รังสรรค์ ทองทา 
17. รศ.ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล 
18. รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว 
19. ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา  

1. รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ * 
2. รศ.ดร.มนต์ทิพยภ์า อุฑารสกุล * 
3. รศ.ดร.นิตยา เกดิประสพ * 
4. รศ.ดร.กิตติศักดิ์  เกิดประสพ 
5. รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา   
6. รศ.ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกลุ 
7. รศ.ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล 
8. รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว 
9. ผศ.ดร.ชาญวิทย์  แก้วกส ิ
10. ผศ.ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว 
11. ผศ.ดร.สมศักดิ์  วาณิชอนันต์ชัย 
12. ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์  ค าสวัสดิ์ 
13. ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  มีสวสัดิ์ 
14. ผศ.ดร.วิภาวี  หัตถกรรม 
15. อ.ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา 
16. อ.ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด ุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. รศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ *   
2. ผศ.ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ *   
3. ผศ.ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล *   
4. ผศ.ดร.ศิรริัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ 
5. รศ.ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง 
6. รศ.ดร.สุกานดา เจียรศิรสิมบรูณ ์
7. ผศ.ดร.สดุเขตต์  พจน์ประไพ 
8. ผศ.ดร.อนุรัตน์ ภูวานค า 
9. อ.ดร.ศิริวรรณ โชคค้า 
10. อ.ดร.จิรัชญา อายะวรรณา 
11. ผศ.ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ ์
12. ผศ.ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน ์
13. รศ.ดร.กษมา  จารุก าจร 
14. ผศ.ดร.จันทิมา  ดีประเสริฐกลุ 
15. ผศ.ดร.ปราณี  ชุมส าโรง 
16. อ.ดร.ตติยา  ตรงสถิตกุล 
17. รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน ์
18. ผศ.ดร.อุทัย มีค า 

1. รศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ *   
2. ผศ.ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ *   
3. ผศ.ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล *   
4. รศ.ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง 
5. รศ.ดร.สุกานดา เจียรศิรสิมบรูณ ์
6. รศ.ดร.กษมา  จารุก าจร 
7. รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน ์
8. รศ.ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา 
9. ผศ.ดร.ศิรริัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ 
10. ผศ.ดร.สดุเขตต์  พจน์ประไพ 
11. ผศ.ดร.อนุรัตน์ ภูวานค า 
12. ผศ.ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ ์
13. ผศ.ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน ์
14. ผศ.ดร.รตัน  บริสุทธิกุล 
15. ผศ.ดร.จันทิมา  ดีประเสริฐกลุ 
16. ผศ.ดร.ปราณี  ชุมส าโรง 
17. ผศ.ดร.อุษณีย์  กิตก าธร 
18. ผศ.ดร.อุทัย มีค า 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อมูลเดิม ขอเปลี่ยนแปลง 

19. อ.ดร.ณรงค์  อัครพัฒนากูล 
20. อ.ดร.สงบ  ค าค้อ 
21. ผศ.ดร.อุษณีย์  กิตก าธร 
22. รศ.ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา 
23. อ.ดร.สารัมภ์  บุญม ี
24. อ.ดร.รตัน  บริสุทธิกลุ 
25. อ.ดร.ปัญญา  บัวฮมบุรา 
26. อ.ดร.ภูษติ  มิตรสมหวัง 
27. อ.ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย ์

19. อ.ดร.สุพรรณี จันทร์ภริมณ ์
20. อ.ดร.ตติยา  ตรงสถิตกุล 
21. อ.ดร.ณรงค์  อัครพัฒนากูล 
22. อ.ดร.สงบ  ค าค้อ 
23. อ.ดร.สารัมภ์  บุญม ี
24. อ.ดร.ปัญญา  บัวฮมบุรา 
25. อ.ดร.ภูษติ  มิตรสมหวัง 
26. อ.ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 
27. อ.ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย ์
28. อ.ดร.ศิริวรรณ โชคค้า 
29. อ.ดร.จิรัชญา อายะวรรณา 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. ผศ.ดร.สดุจิต ครุจิต *   
2. ผศ.ดร.จรยีา ยิ้มรัตนบวร *   
3. ผศ.ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมยั * 
4. รศ.ดร.พรศิริ  จงกล 
5. ผศ.ดร.ยงยุทธ  เสริมสุธีอนุวัฒน ์
6. ผศ.ดร.ปภากร  พิทยชวาล 
7. ผศ.ดร.ปวีร์  ศิรริักษ ์
8. ผศ.ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถยีร 
9. ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 
10. ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว 
11. อ.ดร.นิตยา  บุญเทียน 
12. อ.ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล 
13. อ.ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ ์
14. อ.ดร.พัชรินทร์  ราโช 
15. อ.ดร.จงกล  ศรีธร 

1. ผศ.ดร.สดุจิต ครุจิต *   
2. ผศ.ดร.จรยีา ยิ้มรัตนบวร *   
3. ผศ.ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมยั * 
4. รศ.ดร.พรศิริ  จงกล 
5. รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร 
6. ผศ.ดร.ปภากร  พิทยชวาล 
7. ผศ.ดร.ปวีร์  ศิรริักษ ์
8. ผศ.ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถยีร 
9. ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 
10. ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว 
11. ผศ.ดร.พัชรินทร์  ราโช 
12. ผศ.ดร.นิตยา  บุญเทียน 
13. ผศ.ดร.สดุเขตต์ พจน์ประไพ 
14. ผศ.ดร.ปรียาพร โกษา 
15. อ.ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล 
16. อ.ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ ์
17. อ.ดร.นรา สมัตถภาพงศ ์
18. อ.ดร.จงกล  ศรีธร 
19. อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์  
20. อ.ดร.สุพรรณี จันทร์ภริมณ์  
21. อ.ดร.จิรัชญา อายะวรรณา 
22. ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี  
23. ผศ.ดร.สรุีลักษณ์ รอดทอง  
24. ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา  
25. รศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ   
26. ผศ.ดร.สริาภรณ์ โพธิวิชยานนท์ 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศรี * 
2. ผศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ * 
3. อ.ดร.อุเทน ลตีน *   
4. รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน ์
5. รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว 
6. รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ข าพิศ 
7. รศ.ดร.จิระพล ศรเีสริฐผล 

1. ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศรี * 
2. ผศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ * 
3. อ.ดร.อุเทน ลตีน *   
4. รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน ์
5. รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว 
6. รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ข าพิศ 
7. รศ.ดร.จิระพล ศรเีสริฐผล 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อมูลเดิม ขอเปลี่ยนแปลง 

8. ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์  ค าสวัสดิ์ 
9. ผศ.ดร.เผด็จ  เผ่าละออ 
10. อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ 
11. อ.ดร.โศรฎา แข็งการ 
12. อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย 
13. อ.ดร.สดุารตัน์ ขวัญอ่อน 
14. อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต 
15. อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท ้
16. อ.ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 
17. อ.ดร.พิจิตรา  เอื้องไพโรจน ์

8. ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์  ค าสวัสดิ ์
9. ผศ.ดร.เผด็จ  เผ่าละออ 
10. ผศ.ดร.สดุารตัน์ ขวัญอ่อน 
11. อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ 
12.  อ.ดร.โศรฎา แข็งการ 
13. อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย 
14. อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต 
15. อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท ้
16. อ.ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 
17. อ.ดร.พิจิตรา  เอื้องไพโรจน ์

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบและการจัดการ
นวัตกรรม 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) 

1. ผศ.ดร.ปภากร  พิทยชวาล*   
2. ผศ.ดร.ปวีร์ ศิรริักษ์*   
3. อ.ดร.จิรัชญา อายะวรรณา* 
4. อ.ดร.จงกล  ศรีธร 
5. ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมยั 
6. รศ.ดร.พรศิริ  จงกล 
7. ผศ.ดร.ยงยุทธ  เสริมสุธีอนุวัฒน ์
8. อ.ดร.เอกวุฒิ ศิรริักษ ์
9. อ.ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย ์

ขอเลื่อนการเปิดรับนักศึกษาเป็น 
ปีการศึกษา 2561 

9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
และโลจสิติกส ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1. รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน ์*  
2. รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว * 
3. ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ * 
4. รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ข าพิศ 
5. รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ ์
6. รศ.ดร.จิระพล ศรเีสริฐผล 
7. รศ.ดร.พรศิริ จงกล 
8. รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ ์
9. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ ์
10. ผศ.ดร.อาทิตย์ คณูศรสีุข 
11. ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล 
12. ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศร ี
13. ผศ.ดร.กัญชลา สุดตาชาต ิ
14. ผศ.ดร.สภุกิจ รูปขันธ์ 
15. ผศ.ดร.การญุ ฟังสุวรรณรักษ ์
16. ผศ.ดร.เทวรตัน์ ตรีอ านรรค 
17. อ.ดร.โศรฎา แข็งการ 
18. อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ 
19. อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
20. อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์
21. อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท ้
22. อ.ดร.พัชรินทร์ ราโช 
23. อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต 
24. อ.ดร.กระวี ตรีอ านรรค 
25. อ.ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 

1. รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน์ * 
2. ผศ.ดร.วีรชัย  อาจหาญ * 
3. รศ.ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว * 
4. รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ข าพิศ 
5. รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ ์
6. รศ.ดร.จิระพล ศรเีสริฐผล 
7. รศ.ดร.พรศิริ จงกล 
8. รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ ์
9. รศ.ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห 
10. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ ์
11. ผศ.ดร.อาทิตย์ คณูศรสีุข 
12. ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล 
13. ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศรี 
14. ผศ.ดร.กัญชลา สุดตาชาต ิ
15. ผศ.ดร.สภุกิจ รูปขันธ์ 
16. ผศ.ดร.การญุ ฟังสุวรรณรักษ ์
17. ผศ.ดร.เทวรตัน์ ตรีอ านรรค 
18. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ราโช 
19. ผศ.ดร.รัฐพล  ภู่บุบผาพันธ ์
20. อ.ดร.โศรฎา แข็งการ 
21. อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ 
22. อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
23. อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์
24. อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท ้
25. อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อมูลเดิม ขอเปลี่ยนแปลง 

26. อ.ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง 
27. อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย 
28. อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง 

26. อ.ดร.กระวี ตรีอ านรรค 
27. อ.ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 
28. อ.ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง 
29. อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย 
30. อ.ดร.สรุเดช ตัญตรัยรตัน ์
31. อ.ดร.สุธาทิพย์  ภู่บบุผาพันธ ์
32. อ.ดร.ณัฐภรณ์  เจริญธรรม 
33. อ.ดร.สจัจากาจ  จอมโนนเขวา 
34. อ.ดร.ไอศรูย์  เรืองรตันอัมพร 

10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1. ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข*   
2. ผศ.ดร.มงคล  จริวัชรเดช*   
3. รศ.ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์* 
4. รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร 
5. รศ.ดร.พรศิริ จงกล 
6. รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ข าพิศ   
7. รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา 

1. ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข *   
2. ผศ.ดร.เนตรนภสิ ตันเต็มทรัพย์ * 
3. อ.ดร.สจัจากาจ จอมโนนเขวา * 
4. รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร  
5. รศ.ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์  
6. รศ.ดร.พรศิริ จงกล  
7. รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ข าพิศ  
8. ผศ.ดร.มงคล  จริวัชรเดช    
9. รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา 

11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
และโลจสิติกส ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

29. รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน ์*  
30. รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว * 
31. ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ * 
32. รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ข าพิศ 
33. รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ ์
34. รศ.ดร.จิระพล ศรเีสริฐผล 
35. รศ.ดร.พรศิริ จงกล 
36. รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ ์
37. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ ์
38. ผศ.ดร.อาทิตย์ คณูศรสีุข 
39. ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล 
40. ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศร ี
41. ผศ.ดร.กัญชลา สุดตาชาต ิ
42. ผศ.ดร.สภุกิจ รูปขันธ์ 
43. ผศ.ดร.การญุ ฟังสุวรรณรักษ ์
44. ผศ.ดร.เทวรตัน์ ตรีอ านรรค 
45. อ.ดร.โศรฎา แข็งการ 
46. อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ 
47. อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
48. อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์
49. อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท ้
50. อ.ดร.พัชรินทร์ ราโช 
51. อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต 
52. อ.ดร.กระวี ตรีอ านรรค 
53. อ.ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 
54. อ.ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง 

35. รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน์ * 
36. ผศ.ดร.วีรชัย  อาจหาญ * 
37. รศ.ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว * 
38. รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ข าพิศ 
39. รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ ์
40. รศ.ดร.จิระพล ศรเีสริฐผล 
41. รศ.ดร.พรศิริ จงกล 
42. รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ ์
43. รศ.ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห 
44. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ ์
45. ผศ.ดร.อาทิตย์ คณูศรสีุข 
46. ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล 
47. ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศรี 
48. ผศ.ดร.กัญชลา สุดตาชาต ิ
49. ผศ.ดร.สภุกิจ รูปขันธ์ 
50. ผศ.ดร.การญุ ฟังสุวรรณรักษ ์
51. ผศ.ดร.เทวรตัน์ ตรีอ านรรค 
52. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ราโช 
53. ผศ.ดร.รัฐพล  ภู่บุบผาพันธ ์
54. อ.ดร.โศรฎา แข็งการ 
55. อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ 
56. อ.ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
57. อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์
58. อ.ดร.ชโลธร ธรรมแท ้
59. อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต 
60. อ.ดร.กระวี ตรีอ านรรค 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อมูลเดิม ขอเปลี่ยนแปลง 

55. อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย 
56. อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง 

61. อ.ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 
62. อ.ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง 
63. อ.ดร.ธีทัต ดลวิชัย 
64. อ.ดร.สรุเดช ตัญตรัยรตัน ์
65. อ.ดร.สุธาทิพย์  ภู่บบุผาพันธ ์
66. อ.ดร.ณัฐภรณ์  เจริญธรรม 
67. อ.ดร.สจัจากาจ  จอมโนนเขวา 
68. อ.ดร.ไอศรูย์  เรืองรตันอัมพร 

12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

8. ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข*   
9. ผศ.ดร.มงคล  จริวัชรเดช*   
10. รศ.ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์* 
11. รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร 
12. รศ.ดร.พรศิริ จงกล 
13. รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ข าพิศ   
14. รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา 

13. ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข *   
14. ผศ.ดร.เนตรนภสิ ตันเต็มทรัพย์ * 
15. อ.ดร.สจัจากาจ จอมโนนเขวา * 
16. รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร  
17. รศ.ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์  
18. รศ.ดร.พรศิริ จงกล  
19. รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ข าพิศ  
20. ผศ.ดร.มงคล  จริวัชรเดช    
21. รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา 

หมายเหตุ  :  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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