
อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร ปีการศกึษา  2562 

 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อหลักสูตร 
รายชื่อ หมายเหตุ 

ข้อมูลส าหรบัปีการศึกษา  2562 ประธานหลักสตูร 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ 
และหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. ผศ. ดร.วรรณวนัช  บุ่งสุด * 
2. ผศ. ดร.กัญชลา  สดุตาชาติ * 
3. อ. ดร.ประเสริฐ  เอ่งฉ้วน * 
4. อ. ดร.จิตติมา  วระกลุ * 
5. อ.จันทร์จีรา  อภิรักษเ์มธาวงศ์ * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  4/2563 

 
 

 
 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
  
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. ผศ. ดร.พยุงศักดิ์  จุลยุเสน * 
2. ผศ. ดร.เทวรัตน์  ตรีอ านรรค * 
3. ผศ. ดร.ธิราพร จลุยุเสน * 
4. ผศ. ดร.พรรษา  ลิบลับ * 
5. อ. ดร.สามารถ  บุญอาจ * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
นัดพิเศษ 2560 

 
 
 
 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

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

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
นัดพิเศษ 2560 

 
 

 
 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
   
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

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

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
นัดพิเศษ 2560 

 
 
 
 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. อ. ดร.ธีระสุต  สุขก าเนิด * 
2. ผศ. ดร.อรรถพล  มณีแดง * 
3. ผศ. ดร.นิคม  กลมเกลี้ยง * 
4. อ. ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์ * 
5. อ. ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  5/2561 

 
 
 
 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. รศ. ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล * 
2. ผศ. ดร.กีรติ  สลุักษณ์ * 
3. อ. ดร.ธีระชาติ  พรพิบูลย์ * 
4. อ. ดร.วัชรพงษ์  ปะตังทะโล * 
5. อ. ดร.วิทูรย์  เหม็สุวรรณ * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  4/2562 

 
 

 
 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2559) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. อ. ดร.ธีทัต  ดลวิชัย * 
2. ผศ. ดร.สุภกจิ  รูปขันธ์ * 
3. ผศ. ดร.การุญ  ฟังสุวรรณรักษ์ * 
4. อ.พรพรม  บุญพรม * 
5. อ.กนต์ธร  ธรรมกลุ * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  4/2562 

 
 
 
 



อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร ปีการศกึษา  2562 

ชื่อหลักสูตร 
รายชื่อ หมายเหตุ 

ข้อมูลส าหรบัปีการศึกษา  2562 ประธานหลักสตูร 

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. ผศ. ดร.ชโลธร  ธรรมแท้ * 
2. ผศ. ดร.วีณา  ฟ่ันเพ็ง * 
3. อ. ดร.สรุเดช  ตัญตรัยรัตน์ * 
4. อ. ดร.อัฏฐพล  อริยฤทธิ์ * 
5. อ.อภิลักษณ์  หล่อนกลาง * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  4/2562 

 
 

 
 

9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. รศ. ดร.สุทิน  คูหาเรืองรอง * 
2. รศ. ดร.สุกานดา  เจียรศริิสมบูรณ ์* 
3. รศ. ดร.สุดเขตต์  พจน์ประไพ * 
4. ผศ. ดร.อนุรัตน์  ภูวานค า * 
5. ผศ. ดร.จิรัชญา  อายะวรรณา *  

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  5/2561 

 
 
 
 

10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. รศ. ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล * 
2. ผศ. ดร.รังสรรค์  ทองทา * 
3. ผศ. ดร.วิภาวี  หัตถกรรม * 
4. รศ. ดร.ปยิาภรณ์  มสีวัสดิ์ * 
5. อ. ดร.ชิตพงศ์  เวชไธสงค์ * 

 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  

 
 
 

11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. รศ. ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์ * 
2. รศ. ดร.ยุพาพร  รักสกลุพิวัฒน์ * 
3. ผศ. ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน์ * 
4. ผศ. ดร.จันทิมา  ดีประเสริฐกลุ * 
5. ผศ. ดร.ตตยิา  ตรงสถติกุล * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  4/2563 

 
 
 
 

12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. รศ. ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย์ * 
2. รศ. ดร.กองพล  อารรีักษ์ * 
3. รศ. ดร.กรีติ  ชยะกลุคีรี * 
4. ผศ. ดร.ทิพย์วรรณ  ฟังสุวรรณรักษ์* 
5. ผศ. ดร.สุดารัตน์  ขวัญอ่อน * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
นัดพิเศษ 2560 

 
 

 
 

13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. ผศ. ดร.พรพจน์  ตันเส็ง * 
2. รศ. ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร * 
3. ผศ. เชาวน์  หิรัญตียะกลุ *  
4. ผศ. ดร.ธีรวัฒน์  สินศิริ *   
5. อ. ดร.อรรณพ  ประวตัิวงศ์ * 

 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  

 
 
 

14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. ผศ. ดร.สงบ  ค าค้อ * 
2. รศ. ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา * 
3. ผศ. ดร.สารัมภ์  บุญมี * 
4. ผศ. ดร.ภูษิต  มติรสมหวัง * 
5. อ. ดร.ปัญญา  บัวฮมบรุา * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
นัดพิเศษ 2560 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร ปีการศกึษา  2562 

ชื่อหลักสูตร 
รายชื่อ หมายเหตุ 

ข้อมูลส าหรบัปีการศึกษา  2562 ประธานหลักสตูร 

15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

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

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
นัดพิเศษ 2560 

 
 
 

 

16. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. รศ. ดร.ชาญชัย  ทองโสภา * 
2. รศ. ดร.กติติ  อัตถกิจมงคล * 
3. ผศ. ร. อ. ดร.ประโยชน์  ค าสวสัดิ ์* 
4. ผศ. ดร.ธนเสฏฐ์  ทศดีกรพัฒน์ * 
5. อ. ดร.ส าราญ  สันทาลุนัย * 

 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  

 
 
 

17. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

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

 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  

 
 
 

18. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. ผศ. ดร.ปรัชญา  เทพณรงค์ * 
2. ศ. ดร.กิตติเทพ  เฟื่องขจร * 
3. ผศ. ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ * 
4. อ. ดร.ธนิษฐา  ทองประภา * 
5. อ. ดร.เกียรติศักดิ์  อาจคงหาญ * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  4/2563 

 
 
 
 

19. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและ 
เทคโนโลยีธรณี 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. ผศ. ดร.อัฆพรรค์  วรรณโกมล * 
2. ผศ. ดร.บัณฑติา  ธีระกลุสถติย์ * 
3. ผศ. ดร.รัตนาภรณ์   หันตา * 
4. อ. ดร.บุญณรงค์   อาศัยไร่ * 
5. อ. ดร.เชษฐา   ชุมกระโทก * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  4/2562 

 
 
 
 

20. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล-นานาชาติ 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. อ. ดร.พิจิตรา  เอ้ืองไพโรจน์ * 
2. ผศ. ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข * 
3. อ. ดร.เอกรงค์  สุขจติ * 
4. อ. ดร.วันวิสาข์  ทวีช่ืนสกุล * 
5. อ.ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  4/2563 

 
 
 
 

21. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-นานาชาติ 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ * 
2. รศ. ดร.ฉตัรชัย  โชติษฐยางกูร * 
3. รศ. ดร.เนตรนภิส  ตันเต็มทรัพย์ * 
4. ผศ. ดร.เอกวุฒิ  ศิริรักษ์ * 
5. Dr.Menglim  Hoy *  

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  4/2562 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร ปีการศกึษา  2562 

ชื่อหลักสูตร 
รายชื่อ หมายเหตุ 

ข้อมูลส าหรบัปีการศึกษา  2562 ประธานหลักสตูร 

22. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์-
นานาชาติ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. ผศ. ดร.ปราณี   ชุมส าโรง * 
2. รศ. ดร.ไชยวัฒน์  รักสกลุพิวัฒน์ * 
3. ผศ. ดร.พนารัตน์  รตันพานี * 
4. อ. ดร.อรณุศรี  นุชิตประสิทธิชัย * 
5. อ. ดร.ลักษมณ รักศักดิ์ศรี * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  4/2563 

 
 

 
 

23. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. ผศ. ดร.โศรฎา  แข็งการ * 
2. ผศ. ดร.เศรษฐวิทย์  ภูฉายา * 
3. ผศ.คธา  วาทกิจ * 
4. อ. ดร.อุเทน  ลีตน * 
5. อ.วิชัย  ศรีสุรักษ์ * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  4/2563 

 
 
 
 

24. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 
          สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. รศ. ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์ * 
2. Dr.Menglim Hoy * 
3. อ. ดร.รัตนาภรณ์  เกษมศรี * 
4. ผศ. ดร.เอกวุฒิ ศิริรักษ์ * 
5. อ.ภัทรพงศ์ ศุภรานนท์ * 

ศ. ดร.สุขสันต์ิ   
หอพิบูลสุข 

มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  4/2563 

25. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
  สหวิทยาการ  หลักสูตรปกต ิ

1. รศ. ดร.เผด็จ  เผ่าละออ * 
2. ผศ. ดร.วราภรณ์  ปิยวิทย์ * 
3. ผศ. ดร.ศิริวรรณ โชคค้า * 
4. อ. ดร.สภุาพร บุญฤทธ์ิ * 
5. อ. ดร.ทศพล  รัตน์นยิมชัย * 

 มติสภา
มหาวิทยาลยั 
ครั้งท่ี  4/2563 

 
 
 
 

หมายเหตุ: *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร ปีการศกึษา  2562 

ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธาน
หลักสูตร 

แหล่งอ้างอิง 

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. รศ. ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี 
5. รศ. ดร.กิตติ  อัตถกิจมงคล 
6. รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว 
7. รศ.ดร.กองพล  อารีรักษ์ 
8. รศ. ดร.ชาญชัย  ทองโสภา 
9. รศ. ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย ์
10. รศ. ดร.เผด็จ  เผ่าละออ 
11. รศ. ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนนิ รัตนจันทร ์
12. ผศ. ดร.ทิพย์วรรณ  ฟังสุวรรณรักษ์ 
13. ผศ. ดร.บุญเรือง  มะรังศรี 
14. ผศ. ร. อ. ดร.ประโยชน์ ค าสวสัดิ์ 
15. ผศ. ดร.สุดารัตน์  ขวัญอ่อน 
16. ผศ. ดร.ธนเสฏฐ์  ทศดีกรพัฒน ์
17. ผศ. ดร.พนมศักดิ์  มีมนต ์
18. ผศ. ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์ 
19. อ. ดร.วิโรจน์  แสงธงทอง 
20. อ. ดร.อุเทน  ลีตน 
21. อ. ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์ 
22. อ. ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
23. อ. ดร.ส าราญ สันทาลนุัย 
24. Prof. Dr.Joewono Widjaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี  4/2562 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธาน
หลักสูตร 

แหล่งอ้างอิง 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบ
กระบวนการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. ผศ. ดร.กระวี  ตรีอ านรรค** 
2. รศ. ดร.อติชาต  วงศ์กอบลาภ* 
3. ผศ. ดร.วีระศักดิ์  เลิศสิริโยธิน* 
4. ศ. ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย 
5. ศ. ดร.จตุพร  วิทยาคุณ 
6. รศ. ร. อ.ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน์ 
7. รศ. ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล 
8. ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์ 
9. ผศ. ดร.วีรชัย  อาจหาญ 
10. ผศ. ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน 
11. ผศ. ดร.กัญชลา สุดตาชาต ิ
12. ผศ. ดร.เทวรัตน์  ตรีอ านรรค 
13. ผศ. ดร.พนารัตน์  รัตนพาน ี
14. ผศ. ดร.อรรถพล  มณีแดง 
15. ผศ. ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ 
16. ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
17. ผศ. ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล 
18. ผศ. ดร.พรรษา  ลิบลบั 
19. ผศ. ดร.เล็ก วันทา 
20. ผศ. ดร.สุภกิจ  รูปขันธ์ 
21. ผศ. ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 
22. ผศ. ดร.ธิราพร จุลยุเสน 
23. ผศ. ดร.นิคม กลมเกลี้ยง 
24. ผศ. พ. ท. นพ.บุระ สนิธุภากร 
25. ผศ. ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง 
26. ผศ. ดร.โศรฎา แข็งการ 
27. ผศ. ดร.ชโลธร ธรรมแท้ 
28. อ. ดร.สมศักดิ์  ศิวด ารงพงศ์ 
29. อ. ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 
30. อ. ดร.สามารถ บุญอาจ 
31. อ. ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย 
32. อ. ดร.ธีระสุต สุขก าเนิด 
33. อ. ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์ 
34. อ. ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย 
35. อ. ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์
36. อ. ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย ์
37. อ. ดร.ธีทัต  ดลวิชัย 
38. อ. ดร.เอกรงค์ สุขจิต 

 มติสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี   /2563 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธาน
หลักสูตร 

แหล่งอ้างอิง 

39. อ. ดร.พิจิตรา เอ้ืองไพโรจน ์
40. อ. ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ 
41. อ. ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล 
42. อ. ดร.อัฏฐพล อริยฤทธิ์ 
43. อ. ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ 
44. รศ. ดร.อภิชาติ บุญทาวนั 
45. รศ. ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนนิ รัตนจันทร ์
46. อ. ดร.จิตติมา วระกุล 
47. อ. ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ ์
48. ผศ. ดร.พรเทพ ราชนาว ี
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธาน
หลักสูตร 

แหล่งอ้างอิง 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และ
ทรัพยากรธรณี 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. ผศ. ดร.ปรียาพร  โกษา * 
2. ศ. ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห * 
3. ผศ. ดร.เดโช  เผือกภูมิ * 
4. ศ. ดร.กิตติเทพ  เฟื่องขจร 
5. ศ. ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข 
6. รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร 
7. รศ. ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์  
8. รศ. ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร 
9. รศ. ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวฒัน์ 
10. ผศ. ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์  
11. ผศ. ดร.มงคล  จิรวัชรเดช 
12. ผศ. ดร.ธีรวัฒน์  สินศิริ 
13. ผศ. ดร.พรพจน์ ตันเส็ง 
14. ผศ. ดร.อัฆพรรค ์ วรรณโกมล 
15. ผศ. ดร.บัณฑิตา  ธีระกลุสถิตย ์
16. ผศ. ดร.ปรัชญา  เทพณรงค ์
17. ผศ. ดร.อานิสงส์  จิตนารนิทร์ 
18. ผศ. ดร.เอกวุฒิ ศิริรักษ์ 
19. ผศ. ดร.บุรทิน ข าภิรัฐ 
20. ผศ. ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา 
21. ผศ. ดร.รัตนาภรณ์ หันตา 
22. ผศ. ร.อ. ดร.สุทธิพงษ์ มีใย 
23. อ. ดร.อรรณพ  ประวัติวงศ์ 
24. อ. ดร.ณัฐภรณ์  เจริญธรรม 
25. อ. ดร.สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพนัธ ์
26. อ. ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร 
27. อ. ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 
28. อ. ดร.ธนิษฐา ทองประภา 
29. อ. ดร.Menglim  Hoy 
30. อ. ดร.รัตนาภรณ์ เกษมศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี  4/2563 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธาน
หลักสูตร 

แหล่งอ้างอิง 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ * 
2. รศ. ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ * 
3. รศ. ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล * 
4. รศ. ดร.กิตติศักดิ์  เกิดประสพ 
5. รศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา   
6. รศ. ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล 
7. รศ. ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล 
8. รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว 
9. ผศ. ดร.ชาญวิทย์  แก้วกส ิ
10. ผศ. ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว 
11. ผศ. ดร.สมศักดิ์  วาณิชอนนัต์ชยั 
12. ผศ. ร. อ. ดร.ประโยชน์  ค าสวสัดิ์ 
13. ผศ. ดร.ปิยาภรณ์  มีสวัสดิ ์
14. ผศ. ดร.วิภาวี  หัตถกรรม 
15. ผศ. ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค ์
16. ผศ. ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา 
17. อ. ดร.นันทวุฒิ คะอังก ุ
18. อ. ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย  
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธาน
หลักสูตร 

แหล่งอ้างอิง 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. ผศ. ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ ** 
2. รศ. ดร.กษมา  จารุก าจร *   
3. รศ. ดร.ศิริรตัน์ ทับสูงเนิน รตันจันทร์* 
4. รศ. ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง 
5. รศ. ดร.สุกานดา เจียรศิรสิมบูรณ ์
6. รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน ์
7. รศ. ดร.ไชยวัฒน์ รักสกลุพิวัฒน์ 
8. รศ. ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา 
9. รศ. ดร.สุดเขตต์  พจน์ประไพ 
10. รศ. ดร.วมิลลักษณ์  สตุะพันธ ์
11. ผศ. ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกลุ   
12. ผศ. ดร.อนุรัตน์ ภูวานค า 
13. ผศ. ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน ์
14. ผศ. ดร.รัตน  บรสิุทธิกุล 
15. ผศ. ดร.จันทิมา  ดีประเสริฐกลุ 
16. ผศ. ดร.ปราณี  ชุมส าโรง 
17. ผศ. ดร.อุษณีย์  กิตก าธร 
18. ผศ. ดร.อุทัย มีค า 
19. ผศ. ดร.สารัมภ์  บุญม ี
20. ผศ. ดร.ตตยิา  ตรงสถติกุล 
21. ผศ. ดร.ศิริวรรณ โชคค้า 
22. ผศ. ดร.จิรัชญา อายะวรรณา 
23. ผศ. ดร.สงบ  ค าค้อ 
24. ผศ. ดร.ภูษิต  มติรสมหวัง 
25. ผศ. ดร.วราภรณ์ ปยิวิทย ์
26. อ. ดร.ปัญญา  บัวฮมบรุา 
27. อ. ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 
28. อ. ดร.สุพรรณี จันทร์ภริมณ ์
29. อ. ทนพ. ดร.สนอง สุขแสวง 
30. อ. ดร.เชษฐา ชุมกระโทก 
31. ศ. ดร.จตุพร วิทยาคณุ 
32. ผศ. ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล 
33. ผศ. พ. ท. นพ.บุระ  สินธุภากร 
34. ผศ. ดร.ธิราพร จลุยุเสน 
35. อ. พญ. ดร.ปิยาอร น าไพศาล 
36. ศ. ดร. หนึ่ง เตียอ ารุง 
37. รศ. ดร. ธนัดชัย กลุวรวานิชพงษ์ 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธาน
หลักสูตร 

แหล่งอ้างอิง 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต *   
2. ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร *   
3. ผศ. ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย * 
4. รศ. ดร.พรศิริ  จงกล 
5. รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร 
6. รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ 
7. รศ. ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ 
8. รศ. ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร 
9. รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 
10. ผศ. ดร.ปภากร  พิทยชวาล 
11. ผศ. ดร.ปวีร์  ศิริรักษ์ 
12. ผศ. ดร.จงกล  ศรีธร 
13. ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ 
14. ผศ. ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว 
15. ผศ. ดร.พัชรินทร์  ราโช 
16. ผศ. ดร.นิตยา  บุญเทียน 
17. ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา 
18. ผศ. ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี  
19. ผศ. ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง  
20. ผศ. ดร.ประพัฒน์ เปน็ตามวา  
21. ผศ. ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ 
22. ผศ. ดร.จิรัชญา อายะวรรณา 
23. อ. ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล 
24. อ. ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ ์
25. อ. ดร.นรา สมัตถภาพงศ ์
26. อ. ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์  
27. อ. ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์  
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธาน
หลักสูตร 

แหล่งอ้างอิง 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
 

1. รศ. ร. อ.ดร.กนต์ธร ช านิ
ประศาสน์** 

2. รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว* 
3. อ. ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์* 
4. รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์ 
5. รศ. ดร.กองพัน อารีรักษ์ 
6. รศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ  
7. รศ. ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล 
8. ผศ. ดร.ชาญวิทย์  แก้วกส ิ
9. ผศ. ดร.กีรติ  สุลักษณ์ 
10. ผศ. ร. อ. ดร.ประโยชน์  ค าสวสัดิ์ 
11. ผศ. ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน 
12. ผศ. ดร.บุญเรือง มะรังศรี  
13. ผศ. ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 
14. ผศ. ดร.วีณา  ฟั่นเพ็ง 
15. ผศ. ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์  
16. ผศ. ดร.อุเทน ลีตน    
17. อ. ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ 
18. อ. ดร.โศรฎา แข็งการ 
19. อ. ดร.ธีทัต ดลวิชัย 
20. อ. ดร.พิจิตรา  เอ้ืองไพโรจน ์
21. อ. ดร.สุรเดช  ตัญตรัยรัตน์ 
22. อ. ดร.เอกรงค์ สุขจิต 
23. อ. ดร.ชโลธร ธรรมแท้ 
24. อ. ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล 
25. อ. ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ 
26. อ. ดร.จิตติมา วระกุล 
27. อ. ดร.อัฏฐพล อริยฤทธิ์ 
28. อ. ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา 
29. ผศ. ดร.กระวี ตรีอ านรรค 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธาน
หลักสูตร 

แหล่งอ้างอิง 

9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
และโลจิสติกส ์

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1. อ. ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์* 
2. ผศ. ดร.บุญเรือง มะรังศรี* 
3. ผศ. ดร.วีรชัย  อาจหาญ* 
4. ศ. ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห 
5. รศ. ร. อ.ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน ์
6. รศ. ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล 
7. รศ. ดร.พรศิริ จงกล 
8. รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานชิพงษ์ 
9. รศ. ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว 
10.  รศ. ดร.เผด็จ  เผ่าลออ 
11.  รศ. ดร.กีรติ  ชยะกุล 
12.  ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์ 
13.  ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข 
14.  ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล 
15.  ผศ. ดร.กัญชลา สุดตาชาต ิ
16.  ผศ. ดร.สุภกิจ รูปขันธ์ 
17.  ผศ. ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 
18.  ผศ. ดร.สัจจากาจ  จอมโนนเขวา 
19.  ผศ. ดร.กระวี ตรีอ านรรค 
20.  ผศ. ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง 
21.  ผศ. ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค ์
22.  ผศ. ดร.โศรฎา แข็งการ 
23.  อ. ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์
24.  อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
25.  อ. ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 
26.  ผศ. ดร.ชโลธร ธรรมแท้ 
27.  อ. ดร.เอกรงค์ สุขจิต  
28.  อ. ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ 
29.  อ. ดร.ไอศูรย์  เรืองรัตนอัมพร  
30.  อ. ดร.ธีทัต  ดลวิชัย 
31.  อ. ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธาน
หลักสูตร 

แหล่งอ้างอิง 

10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

 สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1. ศ. ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข * 
2. ผศ. ดร.มงคล  จิรวัชรเดช* 
3. ผศ. ดร.สัจจากาจ  จอมโนนเขวา *  
4. ผศ. ดร.เนตรนภิส  ตันเต็มทรัพย์  
5. ศ. ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห 
6. รศ. ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร 
7. รศ. ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวฒัน์  
8. รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร 
9. รศ. ดร.พรศิริ  จงกล 
10. รศ. ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 
11. รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย ์
12. ผศ. ดร.ปรียาพร  โกษา 
13. ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ ์ นิวัฒนากูล 
14. ผศ. ดร.จงกล  ศรีธร 
15. ผศ. ดร.เดโช  เผือกภูมิ 
16. ผศ. ดร.บัณฑิตา ธีระกลุสถิตย ์
17. ผศ. ดร.รัฐพล  ภู่บุบผาพันธ ์
18. ผศ. ดร.ปวีร์  ศิริรักษ์ 
19. ผศ. ดร.พรพจน์  ตันเส็ง 
20. ผศ. ดร.ธีรวัฒน์  สินศิริ 
21. ผศ. ดร.เอกวุฒิ  ศิริรักษ์ 
22. ผศ. ดร.ปรัชญา  เทพณรงค ์
23. ผศ. ดร.สุดจิต  ครุจิต 
24. อ. ดร.ไอศูรย์  เรืองรัตนอัมพร 
25. อ. ดร.ณัฐภรณ์ เจริญธรรม 
26. อ. ดร.นรา  สมัตถภาพงษ ์
27. อ. ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล 
28. อ. ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์
29. Dr.Menglim  Hoy 
30. อ. พญ.จิตรวดี  หอพิบูลสุข 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธาน
หลักสูตร 

แหล่งอ้างอิง 

11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

1. ผศ. ดร.สุขเกษม  วัชรมัยสกุล * 
2. ผศ. พ. ท. นพ.บุระ  สนิธุภากร* 
3. ผศ. ดร.รัตน  บริสุทธิกุล* 
4. ศ. ภกญ. ดร.มณฑารพ ยมาภัย 
5. รศ. ดร.ชาญชัย  ทองโสภา 
6. รศ. ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา 
7. รศ. ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย 
8. ผศ. ดร.สุภกิจ  รูปขันธ์  
9. ผศ. ทพ. ดร.ไพบูลย์  จติประเสริฐวงศ์ 
10. ผศ. ดร.เจษฎา  ตัณฑนชุ  
11. ผศ. ดร.ตติยา  ตรงสถิตกุล 
12. ผศ. ดร.รัตน  บริสุทธิกุล  
13. ผศ. ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย 
14. ผศ. ดร.ศิริวรรณ  โชคค้า 
15. ผศ. ดร.ธนเสฏฐ์  ทศดีกรพัฒน ์
16. ผศ. ดร.ศรัญญา จุฬาร ี
17. ผศ. ดร.ภูษิต  มิตรสมหวัง  
18. อ. ทนพ. ดร.สนอง  สุขแสวง  
19. อ. พญ. ดร.ปิยาอร  น าไพศาล  
20. อ. ดร.พัฒนพงศ์  จันทร์พวง  
21. อ. ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท 
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หมายเหตุ  :   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 

 

 


