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ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี* 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง* 
3. อาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขก าเนิด* 
4. อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภริมณ*์ 
5.  อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจรีะชัย* 

1.  อาจารย์ ดร.นิคม กลมเกลี้ยง* 
2. คงเดิม 
3. คงเดิม 
4. คงเดิม 
5.  คงเดิม 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 
 
  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สลุักษณ์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คณูศรสีุข* 
3. อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์* 
4. อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์* 
5. อาจารย์ ดร.กระวี ตรีอ านรรค*   
6. อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล* 

1. คงเดิม 
2. คงเดิม 
3. คงเดิม 
4. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  ศิวด ารงพงศ์ * 
5.  คงเดิม   
6.  คงเดิม 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน คูหาเรอืงรอง* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์* 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ รัตนจันทร์ ทับสูงเนิน* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรตัน์ ภวูานค า* 

1. คงเดิม 
2. คงเดิม 
3. อาจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา * 
4. คงเดิม 
5. คงเดิม 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรีะพงษ์ อุฑารสกลุ * 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ วาณิชอนันต์ชัย* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ทองทา * 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี หตัถกรรม * 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์ * 

1. คงเดิม 
2. อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ เวชไธสง* 
3. คงเดิม 
4. คงเดิม 
5. คงเดิม 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
  

1. ศาสตราจารย์ ดร.กติตเิทพ เฟื่องขจร* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค*์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์* 
4. อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ หันตา* 
5. อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ คงอาจหาญ*  

1. คงเดิม 
2. คงเดิม 
3. คงเดิม 
4. คงเดิม 
5. อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา * 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและ
เทคโนโลยีธรณี 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์* 
3. อาจารย์ ดร.เชษฐา ชุมกระโทก* 
4. อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ หันตา*  
5. อาจารย์ ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่* 

1. คงเดิม 
2. คงเดิม 
3. คงเดิม 
4. คงเดิม 
5. อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา* 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การญุ ฟังสุวรรณรักษ์* 
2. อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย* 
3. อาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ* 
4. อาจารย์ พรพรม บุญพรม* 
5. อาจารย์จันทรจ์ีรา อภริักษ์เมธาวงศ์*  

1. คงเดิม 
2. อาจารย์วิทูรย์ เห็มสุวรรณ* 
3. คงเดิม 
4. คงเดิม 
5. คงเดิม  
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล* 
3. อาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้* 
4. อาจารย์ ดร.สรุเดช ตญัตรยัรตัน์ * 
5. อาจารย์ อภลิักษณ์ หล่อนกลาง*  

1. อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์* 
2. คงเดิม 
3. คงเดิม 
4. คงเดิม 
5. คงเดิม  

9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สลุักษณ์* 
2. อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย* 
3. อาจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา* 
4. อาจารย์ วิชัย ศรสีุรักษ์* 
5. อาจารย์ สภุาพร บุญฤทธ์ิ* 

1. คงเดิม 
2. อาจารย์วิทูรย์ เห็มสุวรรณ* 
3. คงเดิม 
4. คงเดิม 
5. คงเดิม 

10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและ
การออกแบบวัสด-ุนานาชาติ 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ รัตนจนัทร์ ทับสูงเนนิ * 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  มีค า* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  กติก าธร* 
4. อาจารย์ ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล*  
5. อาจารย์ธนศักดิ ์ พิทยากร*  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ* 
2. คงเดิม 
3. คงเดิม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา* 
5. อาจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย*  

หมายเหตุ  :  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบ
กระบวนการ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต  วงศก์อบลาภ* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุกิจ  รปูขันธ์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  เลิศสิริโยธิน* 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตยก์ุลชัย 
5. ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  วิทยาคณุ 
6. รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ ์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สลุักษณ ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  อาจหาญ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญชลา สดุตาชาต ิ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวรตัน์  ตรีอ านรรค 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารตัน์  รัตนพาน ี
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  มณีแดง 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การญุ ฟังสุวรรณรักษ ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คณูศรสีุข 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกลุ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา  ลบิลับ 
20. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  ศิวด ารงพงศ์ 
21. อาจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 
22. อาจารย์ ดร.ปิยมน  พัวพงศกร 
23. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 
24. อาจารย์ ดร.สามารถ บุญอาจ 
25. อาจารย์ ดร.ธิราพร จลุยเุสน 
26. อาจารย์ ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย 
27. อาจารย์ ดร.ธีระสุต สุขก าเนิด 
28. อาจารย์ ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ ์
29. อาจารย์ ดร.อรณุศรี นุชิตประสิทธิชัย 
30. อาจารย์ ดร.นิคม กลมเกลี้ยง 
31. อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์
32. อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย ์
33. อาจารย์ ดร.ธีทัต  ดลวิชัย 
34. อาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ 
35. อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต 
36. อาจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง 
37. อาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้ 
38. อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์ 

1. คงเดิม 
2. คงเดิม 
3. คงเดิม 
4. คงเดิม 
5. คงเดิม 
6. คงเดิม 
7. คงเดิม 
8. คงเดิม 
9. คงเดิม 
10. คงเดิม 
11. คงเดิม 
12. คงเดิม 
13. คงเดิม 
14. คงเดิม 
15. คงเดิม 
16. คงเดิม 
17. คงเดิม 
18. คงเดิม 
19. คงเดิม 
20. คงเดิม 
21. คงเดิม 
 
22. คงเดิม 
23. คงเดิม 
24. คงเดิม 
25. คงเดิม 
26. คงเดิม 
27. คงเดิม 
28. คงเดิม 
29. คงเดิม 
30. คงเดิม 
31. คงเดิม 
32. คงเดิม 
33. คงเดิม 
34. คงเดิม 
35. คงเดิม 
36. คงเดิม 
37. คงเดิม 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

39. อาจารย์ ดร.กระวี ตรีอ านรรค 
40. อาจารย์ ดร.สรุเดช ตญัตรยัรตัน ์

 

38. คงเดิม 
39. คงเดิม 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา 
41. อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล 
42. อาจารย์ พ.ท.นพ.บุระ สินธุภากร 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และ
ทรัพยากรธรณี 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์  รตันวราห* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช  เผือกภูมิ* 
4. ศาสตราจารย์ ดร.กติตเิทพ  เฟื่องขจร 
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข 
6. รองศาสตราจารยเ์กรียงไกร  ไตรสาร 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์  
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ ์ ชินกลุกิจนิวฒัน ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ภู่บบุผาพันธ์  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  จิรวัชรเดช 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  สินศิร ิ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ ตนัเส็ง 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีาพร  โกษา 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฆพรรค์  วรรณโกมล 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตา  ธีระกุลสถิตย์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  เทพณรงค ์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร ์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวุฒิ ศริิรักษ์ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ข าภิรัฐ 
21. อาจารย์ ดร.อรรณพ  ประวตัิวงศ ์
22. อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  เจรญิธรรม 
23. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ภู่บบุผาพันธ์ 
24. อาจารย์ ดร.ไอศรูย์ เรืองรตันอัมพร 
25. อาจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา 
26. อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ หันตา 

1. คงเดิม 
2. คงเดิม 
3. คงเดิม 
4. คงเดิม 
5. คงเดิม 

 
6. คงเดิม  
7. คงเดิม 
8. คงเดิม 
9. คงเดิม  
10. คงเดิม 
11. คงเดิม 
12. คงเดิม 
13. คงเดิม 
14. คงเดิม 
15. คงเดิม 
16. คงเดิม 
17. คงเดิม 
18. คงเดิม 
19. คงเดิม 
20. คงเดิม 
21. คงเดิม 
22. คงเดิม 
23. คงเดิม 
24. คงเดิม 
25. คงเดิม 
26. อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ 
27. อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา 
28. Dr.Menglim  Hoy 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล* 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นติยา เกดิประสพ* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กติติศักดิ์  เกิดประสพ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา   
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พรีะพงษ์  อุฑารสกลุ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.กติติ อัตถกจิมงคล 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรแีก้ว 

1. คงเดิม 
2. คงเดิม 
3. คงเดิม 
4. คงเดิม 
5. คงเดิม   
6. คงเดิม 
7. คงเดิม 
8. คงเดิม 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์  แก้วกสิ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์  ห่อแก้ว 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  วาณิชอนันต์ชัย 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.ประโยชน ์ ค าสวสัดิ ์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  มีสวัสดิ ์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  หัตถกรรม 
15. อาจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา 
16. อาจารย์ ดร.นันทวุฒิ คะอังก ุ

9. คงเดิม 
10. คงเดิม 
11. คงเดิม 
12. คงเดิม 
13. คงเดิม 
14. คงเดิม 
15. คงเดิม 
16. คงเดิม 
17. อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ เวชไธสง 
18. อาจารย์ ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์*   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ พชัรวิชญ์*   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล*   
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน คูหาเรอืงรอง 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กษมา  จารุก าจร 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พรวสา  วงศ์ปัญญา 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์  พจน์ประไพ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรตัน์ ภวูานค า 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลลักษณ์  สุตะพันธ์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ  ศภุกาญจน ์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตัน  บริสทุธิกุล 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ดีประเสริฐกุล 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  ชุมส าโรง 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  กติก าธร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย มีค า 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์  บุญม ี
20. อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภริมณ ์
21. อาจารย์ ดร.ตตยิา  ตรงสถติกุล 
22. อาจารย์ ดร.ณรงค์  อัครพัฒนากูล 
23. อาจารย์ ดร.สงบ  ค าค้อ 
24. อาจารย์ ดร.ปัญญา  บัวฮมบรุา 
25. อาจารย์ ดร.ภูษิต  มติรสมหวัง 
26. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน 
27. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย ์
28. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ โชคค้า 
29. อาจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา 

1. คงเดิม   
2. คงเดิม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล 
4. คงเดิม 
5. คงเดิม 
6. คงเดิม 
7. คงเดิม 
8. คงเดิม 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์* 
10. คงเดิม   
11. คงเดิม 
12. คงเดิม 
13. คงเดิม 
14. คงเดิม 
15. คงเดิม 
16. คงเดิม 
17. คงเดิม 
18. คงเดิม 
19. คงเดิม 
20. คงเดิม 
21. คงเดิม 
22. คงเดิม 
23. คงเดิม 
24. คงเดิม 
25. คงเดิม 
26. คงเดิม 
27. คงเดิม 
28. คงเดิม 
29. คงเดิม 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต*   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จรียา ยิม้รตันบวร*   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  จงกล 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชตษิฐยางกูร 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เช้ือสุวรรณ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีร์  ศิรริกัษ์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ราโช 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  บุญเทียน 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีาพร โกษา 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุีลักษณ์ รอดทอง  
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา  
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริาภรณ์ โพธิวิชยานนท ์
20. อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล 
21. อาจารย์ ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ ์
22. อาจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์ 
23. อาจารย์ ดร.จงกล  ศรีธร 
24. อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์  
25. อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภริมณ ์ 
26. อาจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา 

1. คงเดิม   
2. คงเดิม   
3. คงเดิม 
4. คงเดิม 
5. คงเดิม 
6. คงเดิม 
7. คงเดิม 
8. คงเดิม 
9. คงเดิม 
10. คงเดิม 
11. คงเดิม 
12. คงเดิม 
13. คงเดิม 
14. คงเดิม 
15. คงเดิม 
16. คงเดิม  
17. คงเดิม  
18. คงเดิม  
19. คงเดิม 
20. คงเดิม 
21. คงเดิม 
22. คงเดิม 
23. คงเดิม 
24. คงเดิม  
25. คงเดิม  
26. คงเดิม 
27. รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ* 
3. อาจารย์ ดร.อุเทน ลีตน*   
4. รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน ์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว 
6. รองศาสตราจารย์ น.อ.ดร.วรพจน์ ข าพิศ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.ประโยชน์  ค าสวสัดิ ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดุารตัน์ ขวัญอ่อน 
10. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ 
11.  อาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ 
12. อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย 
13. อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต 
14. อาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้ 
15. อาจารย์ ดร.วรรณวนัช บุง่สุด 

1. คงเดิม 
2. คงเดิม 
3. คงเดิม   
4. คงเดิม 
5. คงเดิม 
6. คงเดิม 
7. คงเดิม 
8. คงเดิม 
9. คงเดิม 
10. คงเดิม 
11. คงเดิม 
12. คงเดิม 
13. คงเดิม 
14. คงเดิม 
15. คงเดิม 



7/8 

ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

16. อาจารย์ ดร.พิจิตรา  เอื้องไพโรจน ์ 16. คงเดิม 
17. อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล 
18. อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ เวชไธสง 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัด
การพลังงานและโลจสิติกส ์

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1. รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน*์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  อาจหาญ* 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สลุักษณ์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คณูศรสีุข 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง มะรังศรี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญชลา สดุตาชาติ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุกิจ รูปขันธ์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวรตัน์ ตรีอ านรรค 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ราโช 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  ภูบุ่บผาพันธ ์
18. อาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ 
19. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ 
20. อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร ยศพล 
21. อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์
22. อาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้ 
23. อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต 
24. อาจารย์ ดร.กระวี ตรีอ านรรค 
25. อาจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด 
26. อาจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง 
27. อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย 
28. อาจารย์ ดร.สรุเดช ตญัตรยัรตัน ์
29. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย ์ ภู่บุบผาพันธ ์
30. อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  เจรญิธรรม 
31. อาจารย์ ดร.สัจจากาจ  จอมโนนเขวา 
32. อาจารย์ ดร.ไอศรูย์  เรืองรตันอัมพร 
33. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  เอ่งฉ้วน 

1. คงเดิม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  อาจหาญ 
3. คงเดิม 
4. คงเดิม 
5. คงเดิม 
6. คงเดิม 
7. คงเดิม 
8. คงเดิม  
9. คงเดิม 
10. คงเดิม 
11. คงเดิม 
12. คงเดิม 
13. คงเดิม 
14. คงเดิม 
15. คงเดิม 
16. คงเดิม 
17. คงเดิม 
18. คงเดิม 
19. คงเดิม 
20. คงเดิม 
21. คงเดิม 
22. คงเดิม 
23. คงเดิม 
24. คงเดิม 
25. คงเดิม 
26. คงเดิม 
27. อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย * 
28. คงเดิม 
29. คงเดิม 
30. คงเดิม 
31. คงเดิม 
32. คงเดิม 
33. คงเดิม 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญม ี
35. อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ เวชไธสง 
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ชื่อหลักสูตร 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เดิม เปลี่ยนแปลงเป็น 

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต   

 สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบลูสุข* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส ตนัเตม็ทรัพย์* 
3. อาจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา*  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์  
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  โชตษิฐยางกูร 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  จิรวัชรเดช 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีาพร  โกษา 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล 
12. อาจารย์ แพทย์หญิงจติรวดี  หอพิบูลสุข 
13. อาจารย์ ดร.จงกล ศรีธร 

1. คงเดิม 
2. คงเดิม 
3. คงเดิม  
4. คงเดิม 
5. คงเดิม  
6. คงเดิม 
7. คงเดิม 
8. คงเดิม 
9. คงเดิม 
10. คงเดิม 
11. คงเดิม 
12. คงเดิม 
13. คงเดิม 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธชิัย  แสงอาทิตย ์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดโช  เผือกภูม ิ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย ์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ภู่บบุผาพันธ ์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีร์  ศิริรักษ์ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ ตันเส็ง 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  สินศิริ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวุฒิ  ศิริรักษ์ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เทพณรงค ์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต  ครุจิต 
25. อาจารย์ ดร.ไอศูรย์  เรืองรัตนอัมพร 
26. อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ เจริญธรรม 
27. อาจารย์ ดร.นรา  สมัตถภาพงษ์ 
28. อาจารย์ ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล 
29. อาจารย์ ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ 
30. Dr.Menglim  Hoy 

หมายเหตุ  :  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 


