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ตารางท่ี 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2531. 
ค.บ.(สุขศึกษา) วิทยาลัยครูนครปฐม,  
2527. 

 2. อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ ์ อาจารย ์ ค.ด. (การจัดการการศึกษาและการ
เรียนรู้) มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค,์ 2555. 
ส.ม. (บริหารงานสาธารณสุข)
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2548. 
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536. 

 3. อ.พิชสุดา เดชบุญ อาจารย ์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2558. 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2555. 

 4. อ.สิทธิโชค หายโสก อาจารย ์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2557. 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2550. 

 5. อ. อภิญญา   อุตระชัย อาจารย ์ ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสรมิ
สุขภาพ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี, 2553. 

 6. อ.กฤติเดช มิ่งไม ้ อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการระบาด)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2558. 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) เกียรติ
นิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหดิล, 
2555. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 12 คนดังนี้  
 1. อ.รัตนาภรณ์  อาษา อาจารย ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2557. 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
2555. 

 2. อ.อภิเชษฐ์       
จ าเนียรสุข 

อาจารย ์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2558. 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2555. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 3. อ.ศศิธร ตันติเอกรตัน ์ อาจารย ์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557. 
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2550. 

 4. อ.นัชชา ยันติ อาจารย ์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2557. 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช, 2552. 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2552. 

 5. อ.วิมลรัตน ์
ถนอมศรีเดชชัย 

อาจารย ์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2557. 
ว.ทม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2554. 

 6. อ.เฟื่องฟ้า 
รัตนาคณหุตานนท ์

อาจารย ์ ส.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2558. 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2555. 

 7. อ.อรรถพล  ปิดสายะ อาจารย ์ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2556. 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2552. 

 8. อ.สินี  ศิริคูณ อาจารย ์ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2558.  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2551. 

 9. อ.ฉัตรประภา           
ศิริรัตน ์

อาจารย ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2559. 
วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ) มหาวิทยาลัยบรูพา, 2556. 

 10. อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ อาจารย ์ ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2559. 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2556.  

 11. อ.สุทธิกาญจน์       
มุงขุนทด 

อาจารย ์ วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2559. 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2554. 

 12. อ.นาตยา            
ดวงประทุม 

อาจารย ์ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2559. 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง, 2555. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.ดร.ทัศพร 
ชูศักดิ์ 

อาจารย ์ ปร.ด .(การจัดการบริการสุขภาพ)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2554. 
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 
2547. 
สศ.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537. 

2. อ.เมธี  
สุทธิศิลป ์  

อาจารย ์ ส.ม.(การบริหารงานสาธารณสุข)
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น, 2556. 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
 สถาบันราชภัฎเชียงราย, 2541. 

 3. อ.กริช  
เรืองไชย   

อาจารย ์ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น, 2557. 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยั มหาสารคาม, 2554. 

 4. อ.ชฎาภรณ์ กลิ่นกุหราบ อาจารย ์   พย.ม.(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัย  
บูรพา, 2532. 
พย.บ.(พยาบาลศาสตร์) 
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, 
2557. 

 5. อ.เนตรนภา   
สาสังข ์

อาจารย ์ ส.ม.(บรหิารโรงพยาบาล)
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2557. 
พย.บ.(พยาบาลศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2549. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแพทย์แผนไทย 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.รพินทร์  กงแก้ว อาจารย ์ ค.ม. (การส่งเสรมิสุขภาพ) มหาวิทยาลัย

ราชภัฎวไลยอลงกรณ ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2550. 
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2548. 
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2526. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 2. อ.ภาชิน ี โอภาษ ี
 

อาจารย ์ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2557. 
พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์) 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2553. 

 3. อ.ลัดดาวลัย์  กงพลี อาจารย ์ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2558. 
พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์) 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2554. 

 4. อ.ปัทมาภรณ์        
เจริญนนท ์

อาจารย ์ วท.ม. (เภสัชเคมีและพฤษเคมี)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2558. 
วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) 
มหาวิทยาลยัรังสติ, 2554. 

 5. อ.นฤมล               
พูนไพบูลย์โรจน ์

อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. 
พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2550. 

 6. อ.สุนทรี  จีนธรรม อาจารย ์ ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2554. 
ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2531. 
กศ.บ. (สุขศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2524. 

 7. อ.จีรภัทร์  อัฐฐิศิลป์เวท อาจารย ์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2557. 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551. 
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2548. 
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ตารางท่ี 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. ผศ.ดร.ชุมพล  

ปทุมมาเกษร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
 

วศ.ด.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร,ี 2553. 
ค.อ.ม.(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี   
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2541. 

 2. ผศ.ดร.วิวัฒน์  คลังวิจิตร           ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
 
 

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)
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2556. 
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้     
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553. 

 4. อ.โยษิตา เจรญิศิร ิ อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2550. 
อส.บ.(เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2539. 

 5. อ.ธนพร พยอมใหม่ อาจารย ์
 

วศ.ม.(วิศวกรรมสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า             
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550. 
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี  2548. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 1 คน ดังนี ้
 1. อ.ดร.วิภัสสร   

วินิจฉัยกุล 
อาจารย ์

 
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง, 2559. 
วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง, 2556. 
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง, 2555. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส ์

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ธนวรรธน์ ท้าวนอก อาจารย์ ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555. 
ศป.บ.(การออกแบบ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2546. 

2. อ.ธนัง  ชาญกิจชัญโญ อาจารย์ ศล.ม.(การออกแบบ) มหาวิทยาลยัรังสิต, 2555. 
ศล.บ.(เครื่องปั้นดินเผา) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร,ี 2552. 

  3. ผศ.ดร.เบญจลักษณ์   
 เมืองมีศร ี
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
 
 

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร, 2550. 
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 2538. 
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) วิทยาลัยครู   
พระนคร, 2533. 

4. อ.ดร.กฤตยชญ์    
ค ามิ่ง 

อาจารย ์ ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
มหาวิทยาลยับูรพา, 2558. 
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552. 
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) 
เกียรตินยิมอันดับ 2 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2545. 

5.  อ.ดร.พลอยไพลิน  
ยงศิร ิ

อาจารย ์ วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2558. 
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2553. 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2551. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.ดร.วุฒิชัย          

วิถาทานัง 
อาจารย ์ ศป.ด.(ศิลปะและการออกแบบ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2558. 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,2550. 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2545. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 2. ผศ.เศกพร             

ตันศรีประภาศริ ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
ค.ม. เทคโนโลยีอตุสาหกรรม(เซรามิกส์) 
สถาบันราชภฏัพระนคร, 2544. 
ศป.บ. (ทัศนศิลป-์เซรามิกส์)
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ     
ประสานมิตร, 2540. 

 3. อ.กนกนาฎ  พรหมนคร อาจารย ์ ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554. 
ศ.บ.(เครื่องเคลือบดินเผา) 
เกียรตินยิมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2552. 

 4. อ.วิศวรรธน์ พัชรวิชญ ์ อาจารย ์ ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า        
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550. 
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม) สถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า                  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539. 

 5. อ.จุฑามาศ เถียรเวช อาจารย ์ ค.อ.ม.(เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์) สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557. 
ศป.บ.(นฤมิตศลิป)์ เกียรตินิยมอันดบั 2
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2552. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. ผศ.ประจบ ดีบุตร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
 
 

ค.ม.(เทคโนโลยีอตุสาหกรรม) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, 2547. 
อส.บ.(เทคโนโลยีการผลิต) 
เกียรตินยิมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537. 

2. ผศ.ดร.ปยิะนันท์ 
สายณัห์ปทุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร์, 2557. 
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2539. 
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป ์(ก่อสร้าง-
ศิลปหตัถกรรม) วิทยาลัยครูพระนคร, 2527. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 3. ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.อ.ม.(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542.   
ค.อ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2531. 

4. อ.วรพงษ์ ไพรินทร์ อาจารย ์ วศ.ม.(อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ, 2550. 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย  
ศรีปทุม, 2540. 

 5. อ.อรวิกา  ศรีทอง อาจารย ์
 

M.Eng.(Engineering Management) 
University of Technology, 
Australia., 2546. 
วศ.บ.(วิศวกรรมอตุสาหการ) สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร, 2544. 

 6. อ.องอาจ ทับบุรี อาจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2558. 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้าก าลงั) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร,ี 2552. 

 7. อ. กันยารตัน์  เอกเอี่ยม อาจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2558. 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้าก าลัง) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร,ี 2552. 

 8. อ.ภุมรินทร์ ทวิชศร ี อาจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี, 2559. 
บธ.ม.(การจัดการวิศวกรรม) มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี, 2554. 
อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 2543. 

 9. อ.วรรณกร สุปิงคลดั อาจารย ์ M.Eng.(Electric Power System 
Management) Asian Intitute of 
Technology, 2559. 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 2557. 

 10. ผศ.สมคเณ       
เกียรติก้อง 

อาจารย ์ คอ.ม.(สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง, 2548. 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยครู
พระนคร, 2536. 

 11. อ.อ าพล เทศด ี อาจารย ์
 

วศ.ม.(การจดัการอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2550.  
ค.บ.(ช่างยนต์) วิทยาลัยครูพระนคร, 
2527. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 
 12. อ.ไกรศักดิ์           

โพธิ์ทองค า 
อาจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ธัญบุรี, 2559.  
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ธัญบุรี, 2557. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 12 คน  
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. อ.กิตติศกัดิ์  วาดสนัทัด 

 
อาจารย์ 

 
 
 
 

วท.ม.(หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต)ิ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2548. 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2540. 

 2. ผศ.ดร.เทิดศักดิ์        
อินทโชติ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
 
 
 

วศ.ด.(วิศวกรรมระบบควบคมุ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า        
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557. 
วศ.ม.(วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2554.  
วศ.บ.(วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2545. 

 3. อ.วิชวุธ บุญญานุกูล 
 

อาจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร,ี 2558. 
วศ.บ.(วิศวกรรมอตุสาหการ) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2548. 

 4. อ.นภัสดล สิงหะตา อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร,ี 2555. 
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2549. 

 5. อ.พีรวัฒน์       
อาทิตย์ตั้ง 

อาจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร, 2553.  
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชา
ระบบวัดคมุ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2549. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
 
 
 
 




