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คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีที่จบการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผศ.ดร.ชุมพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปทุมมาเกษร

วศ.ด.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี, 2553.
ค.อ.ม.(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2541.
2. ผศ.ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(การบริหารอาชีวศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556.
กศ.ม.(อุตสาหกรรมการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2535.
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยครูพระนคร,
2528.
3. อ.เฉลิมพล แก้วเทพ
อาจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2556.
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553.
4. อ.โยษิตา เจริญศิริ
อาจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2550.
อส.บ.(เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2539.
5. อ.ธนพร พยอมใหม่
อาจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550.
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2548.
อาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพิ่มเติมจานวน 1 คน ดังนี้
1. อ.ดร.วิภัสสร
อาจารย์
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา) สถาบัน
วินิจฉัยกุล
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2559.
วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2556.
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2555.
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คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีที่จบการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อ.ธนวรรธน์ ท้าวนอก
อาจารย์

ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
ศป.บ.(การออกแบบ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
2. อ.ธนัง ชาญกิจชัญโญ
อาจารย์
ศล.ม.(การออกแบบ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555.
ศล.บ.(เครื่องปั้นดินเผา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี 2552.
3. ผศ.ดร.เบญจลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
เมืองมีศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2550.
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538.
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) วิทยาลัยครู
พระนคร, 2533.
4. อ.ดร.กฤตยชญ์
อาจารย์
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
คามิ่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)
เกียรตินยิ มอันดับ 2
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545.
5. อ.ดร.พลอยไพลิน
อาจารย์
วท.ด. (วัสดุศาสตร์)
ยงศิริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
อาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด 5 คน
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อ.ดร.วุฒิชัย
อาจารย์
ศป.ด.(ศิลปะและการออกแบบ)
วิถาทานัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,2550.
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2545.
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีที่จบการศึกษา
2. ผศ.เศกพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ม. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม(เซรามิกส์)
ตันศรีประภาศิริ
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2544.
ศป.บ. (ทัศนศิลป์-เซรามิกส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2540.
3. อ.กนกนาฎ พรหมนคร
อาจารย์
ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
ศ.บ.(เครื่องเคลือบดินเผา)
เกียรตินยิ มอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2552.
4. อ.วิศวรรธน์ พัชรวิชญ์
อาจารย์
ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550.
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539.
5. อ.จุฑามาศ เถียรเวช
อาจารย์
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
ศป.บ.(นฤมิตศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552.
อาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด 5 คน
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผศ.ประจบ ดีบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ม.(เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2547.
อส.บ.(เทคโนโลยีการผลิต)
เกียรตินยิ มอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537.
2. ผศ.ดร.ปิยะนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
สายัณห์ปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2557.
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2539.
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ (ก่อสร้างศิลปหัตถกรรม) วิทยาลัยครูพระนคร, 2527.
สาขาวิชา
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ชื่อ-นามสกุล
3. ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย

4. อ.วรพงษ์ ไพรินทร์

5. อ.อรวิกา ศรีทอง

6. อ.องอาจ ทับบุรี

7. อ. กันยารัตน์ เอกเอี่ยม

8. อ.ภุมรินทร์ ทวิชศรี

9. อ.วรรณกร สุปิงคลัด

10. ผศ.สมคเณ
เกียรติก้อง
11. อ.อาพล เทศดี

คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีที่จบการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542.
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2531.
อาจารย์
วศ.ม.(อิเล็กทรอนิกส์กาลัง)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2550.
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม, 2540.
อาจารย์
M.Eng.(Engineering Management)
University of Technology,
Australia., 2546.
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, 2544.
อาจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากาลัง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี 2552.
อาจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากาลัง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี 2552.
อาจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2559.
บธ.ม.(การจัดการวิศวกรรม) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554.
อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 2543.
อาจารย์
M.Eng.(Electric Power System
Management) Asian Intitute of
Technology, 2559.
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 2557.
อาจารย์
คอ.ม.(สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548.
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยครู
พระนคร, 2536.
อาจารย์
วศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2550.
ค.บ.(ช่างยนต์) วิทยาลัยครูพระนคร,
2527.
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ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีที่จบการศึกษา
12. อ.ไกรศักดิ์
อาจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
โพธิ์ทองคา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 2559.
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 2557.
อาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด 12 คน
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
คณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อ.กิตติศกั ดิ์ วาดสันทัด
อาจารย์
วท.ม.(หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต)ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2548.
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2540.
2. ผศ.ดร.เทิดศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด.(วิศวกรรมระบบควบคุม)
อินทโชติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
วศ.ม.(วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2554.
วศ.บ.(วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2545.
3. อ.วิชวุธ บุญญานุกูล
อาจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558.
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
4. อ.นภัสดล สิงหะตา
อาจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555.
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2549.
5. อ.พีรวัฒน์
อาจารย์
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
อาทิตย์ตั้ง
เทคโนโลยีมหานคร, 2553.
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชา
ระบบวัดคุม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2549.
อาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด 5 คน
สาขาวิชา

