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ตารางท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  1. อ.ฐิติมา  เกษาหอม อาจารย ์ วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนสุนันทา, 2554. 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น, 2548. 

 2. ผศ.คชินทร์  โกกนุทาภรณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
 

วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2546. 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2541. 

  3. อ. ดร.นพรตัน์ ไวโรจนะ อาจารย ์
 

ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2556. 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) หาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์, 2546. 
ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541. 

  4. อ.ณัฐพงศ์  วัฒนศิริพงษ ์ อาจารย ์ วท.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2554.
วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2551. 

  5. อ.จุฑารตัน์  โพธิ์หลวง อาจารย ์ วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร,์ 2554. 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร,์ 2551. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 6 คน ดังนี้  
 1. อ.วิริยาภรณ์          

กล่อมสังข์เจริญ  
อาจารย ์ วท.ม.(สถิติประยุกต์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ) สถาบันบณัฑติพัฒน - 
บริหารศาสตร,์ 2553.                     
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย   
บูรพา, 2550. 

 2. อ.ดร.สุภาวิณี ขันค า  อาจารย ์ ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2558. 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2555. 
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 



16 
 

สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

   ธนบุรี, 2552. 
 3. อ.สุนันทา ศรีโสภา  อาจารย ์ วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร,์ 2555. 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร,์ 2551. 

 4. อ.ณัฐกาญจน์             
น าพันธุ์วิวัฒน์  

อาจารย ์ วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2553. 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย   
มหิดล, 2550. 

 5. อ.กานต์ธิดา ตันประเสริฐ อาจารย ์ วท.ม. (สถิติ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 2558. 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2552. 

 6. อ.กัญญณัช คงครบ อาจารย ์ วท.ม.(สถิติประยุกต์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2558. 
วท.บ.(สถิติ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 
2556. 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  1. อ.ดร.พชรวรรณ   
 รัตนทรงธรรม 
 

อาจารย ์
 

วท.ด.(เคมี) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2556. 
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553. 
วท.บ.(เคม)ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2549. 

 2. อ.พชรกมล กลั่นบุศย ์ อาจารย ์ M.P.H.M.(Primary Health Care 
Management) ( International 
Program) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. 
วท.บ.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยบรูพา, 
2556. 

 3. อ.ธนกฤต ธนวงศ์โภคิน อาจารย ์ วท.ม. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลยับูรพา, 2559. 
ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2552. 
อนุปริญญา (สาธารณสุขชุมชน), 2546. 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร          
จ.สุพรรณบรุ ี

 4. อ.จิตตานันท ์
ทองประเสริฐ 

อาจารย ์  วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2556. 

 วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2552. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 5. อ.ชลลดา พละราช อาจารย ์ วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. 
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหดิล, 
2554.  

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 3 คน ดังนี้  
 1. อ.อมตา อุตมะ อาจารย ์

(ลาศึกษาต่อ) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2549. 
วท.ม.(อาชีวเวชศาสตร์ ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 

 2. อ.บุษยา จูงาม อาจารย ์
(ลาศึกษาต่อ) 

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลยั          
เทคโนโลยีสรุนาร,ี 2552 
วศ.ม.(วิศวกรรมความปลอดภยั),
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2555. 

  3.  อ.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ อาจารย ์
(ลาศึกษาต่อ) 

วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2556. 
วท.บ.(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลยั         
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. 
วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลยับูรพา, 2553. 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ ์ อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2544. 
วท.บ .(ชีววิทยา) เกียรติอันดับ 2
มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โรฒ 
บางเขน. 2536. 

2. ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด.(พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2547. 
วท.ม.(พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร,์ 2540. 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครู
อุดรธาน,ี 2535. 

 3. อ.ดร.พรรณวิภา แพงศร ี อาจารย ์
 

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2558. 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2547. 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 4. อ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง, 2547. 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2541. 

 5. อ.ณฐพงศ์ เมธนิธรังสรรค ์ อาจารย ์ วท.ม.(กีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548. 
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม, 2542. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 2 คน ดังนี้  
 1. อ.จติติมา กอหรั่งกลู อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2547. 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543. 

 2. อ.มัทนภรณ์ ใหมค่าม ิ อาจารย ์ วท.ม.(พฤกษศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554. 
วท.บ.(พฤกษศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550. 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว อาจารย ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550. 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
สถาบันราชภฏัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2543. 

2. อ.ดร.วีระวัฒน์           
อุ่นเสน่หา 

 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจดัการสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2558. 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2551. 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ประถมศึกษา)    
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2549. 

 3. อ.ณัฐสิมา  โทขันธ ์ อาจารย ์ วท.ม.(ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2553. 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์                     
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2545. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 4. อ.ดร.นิสา พักตร์วิไล อาจารย ์ วท.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2556. 
วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
2546. 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)         
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต, 2544. 

 5. อ.ณหทัย  โชติกลาง อาจารย ์ ส.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2546. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 3 คน ดังนี้  
 1. อ.ณัฐกานต์             

ทองพันธุ์พาน 
อาจารย ์ วท.บ.(สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 2542 
วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดล้อม 
เพือ่พัฒนาชุมชนฯ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 2547 

 2. อ.ดร.ขนิษฐา  
ภมรพล 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี 2556 
วท.ม.(วิศวกรรมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแหง่
เอเชีย 2547 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2548 
วท.บ.(เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหาร ลาดกระบัง 2545 

 3. อ.ดร.ประภาพร  
ชุลีลัง 

อาจารย ์ ศษ.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา)
มหาวิทยาลยัมหิดล 2545 
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2531 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 2528 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.สุนี ปัญจะเทวคุปต ์
 

อาจารย ์ พบ.ม.(สถิติประยุกต-์วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) สถาบันบณัฑติ  
พัฒนบริหารศาสตร์, 2552. 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2530.  
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน, 2525. 

2. ผศ.สมบรูณ์ ภู่พงศกร   
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พบ.ม.(สถิติประยุกต-์วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑติ  
พัฒนบริหารศาสตร,์ 2537. 
ค.ม.(คณติศาสตร์ศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน, 2523. 

 3. ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล   
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พบ.ม.(สถิติประยุกต-์ระบบการ
จัดการสารสนเทศ) สถาบันบัณฑติ 
พัฒนบริหารศาสตร,์ 2537. 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร, 2526. 

 4. ผศ.ณฏัฐิรา ศุขไพบูลย ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2546. 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภฏัเทพสตร,ี 2539. 

 5. อ.ดาวรถา วีระพันธ ์
 

อาจารย ์ ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2549. 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบัน  
ราชภัฏเพชรบรุี, 2545. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 4 คน ดังนี้  
 1.อ.ประณมกร          

อัมพรพรรดิ ์ 
อาจารย ์

(ลาศึกษา) 
M.A.(Information Science  
Database System) The 
University of New south Wales, 
2543. 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)   
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2540. 

 2. อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม   อาจารย ์ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2553. 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2549. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 3. อ.ณัฐรด ีอนุพงค์ อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2557. 
B.Sc.(Applied Computing) North 
Umbria University, Newcastle 
upon Tyne, United Kingdom, 
2552. 

 4. อ.ชวลิต โควีระวงศ ์ อาจารย ์ วศ.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสื่อสารส าหรับระบบฝังตัว) 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2556. 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2553. 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.อรรถพร ธนูเพ็ชร์ อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2547. 
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2541. 

2. ผศ.กมลมาศ  วงษ์ใหญ่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)   
มหาวิทยาลยัรังสติ, 2545. 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2539. 

 3. อ.อมีนา  
ฉายสุวรรณ 

อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัรังสติ, 2546. 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภฏัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ,์ 
2541. 

 4. อ.ชุมพล   
จันทร์ฉลอง 

อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัรังสติ, 2547.  
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
สถาบันราชภฏัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ,์ 
2541.  
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 5. อ.อจัจิมา   
มั่นทน 

อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547. 
วท.บ.(เทคโลยีการจัดการ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2544. 

 6. อ.ไพรินทร์ มีศร ี อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2548. 
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2543. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 6 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 8 คน ดังนี้  
 1. ผศ. อิงอร วงษ์ศรีรักษา 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 
2542. 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2537. 

 2. อ.กิตติศักดิ์  
สิงห์สูงเนิน 

อาจารย ์ วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
(คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2549. 
คอ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร)์ สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2545. 

 3. อ.ปัณณรตัน์           
วงศ์พัฒนานิภาส 

อาจารย ์ วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร-์
คอมพิวเตอร)์ สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2546. 
คอ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร)์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544. 

 4. อ.มัชฌกานต์          
เผ่าสวัสดิ ์

อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)    
มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2548. 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
สถาบันราชภฏัเทพสตร,ี 2540 

 5. ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2544. 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2541. 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)        
วิทยาลัยครสูวนสุนันทา, 2535. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 6. อ.ไชย มีหนองหว้า อาจารย ์ M.S.(Computer) สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย, 2540. 
วท.บ.(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น, 2535. 

 7. อ. เศรษฐพงศ์   
วงษ์อินทร์ 

อาจารย ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543. 
วท.บ.(สถิติประยุกต์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, 2539. 

 8. อ.สุรินทร์  
อุ่นแสน 

อาจารย ์ วท.ม.(การจัดการเทคโนโลย ี
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2559. 
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2556. 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.พัชรลักษณ์  วัฒนไชย   
 

อาจารย ์ คศ.ม. 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2547. 
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544. 

2. ผศ.ดร.มนัญญา  
ค าวชิระพิทักษ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2548. 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง, 2542. 
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร,์ 2538. 

 3. อ.สินีนาถ สุขทนารักษ ์ อาจารย ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 
2556. 
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
และการจัดการ) 

  มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2553. 

 4. อ.เบญจางค์ อจัฉรยิะโพธา 
 

อาจารย ์ คศ.ม.  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2547. 
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ,ี 2544. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 5. อ.จุรีมาศ  ดีอ ามาตย ์
 

อาจารย ์ คศ.ม.  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2550. 
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี, 2545. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 2 คน ดังนี้  
 1. อ.กนกวรรณ      

ปุณณะตระกูล 
อาจารย ์ Master of Arts in Teaching 

(HOME ECONOMICS) 
Technological University of The 
Philippines, 2535. 
ค.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย) วิทยาลัย
ครูสวนดสุิต, 2527.  

 2. อ.วีระศักดิ์ ศรลีารตัน ์ อาจารย ์ คศ.ม.(ออกแบบแฟช่ันผ้าและเครือ่ง
แต่งกาย) มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี  
ราชมงคลพระนคร, 2558. 
ศศ.บ (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ, 2556. 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.ใยแพร  ชาตรี 
 

อาจารย ์ วท.ม.(โภชนศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2556. 
วท.บ.(โภชนวิทยา) สาขาโภชนวิทยา 
เกียรตินยิมอันดับ 1
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2552. 

 2. อ.ชาลีลักษม ์

ทองประเสริฐ 
อาจารย ์ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขา   

โภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขา   
โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร 
เกียรตินยิมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย 
มหิดล, 2555. 

 3. อ. นันทิภา  แก้วล ี อาจารย ์ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2554. 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 
มหาวิทยาลยัรังสติ, 2551. 

 4. อ.ดร. สัจนา พัฒนาศักดิ ์ อาจารย ์
 
 

Ph.D. (Microbiology & 
Immunology) Georgetown 
University, Washington, D.C., U.S.A.,2554. 
M.Sc.(Microbiology & 
Immunology) Georgetown 
University, Washington, D.C., U.S.A.,2546. 
M.Sc.(Molecular biology and 
Genetic Engineering) 
(International Program) 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีทีจ่บการศึกษา 

   มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544. 
วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2542. 

 5. อ.ศกุนตาล์ มานะกล้า อาจารย ์ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)  
สาขาวิชาโภชนวิทยา
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2557. 
วท.บ. (ประมง) สาขาวิชาผลิตภณัฑ์
ประมง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 
2553. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 1 คน ดังนี้  
 1. อ.สุจารณิ ี 

สังข์วรรณะ 
อาจารย ์ วท.ม.(โภชนศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2559. 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขา   
โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร  
เกียรตินยิมอันดับ 2
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2556. 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน  
 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วท.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา แขนงวิชา
เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2547. 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม  -
ราชูปถัมภ์, 2544. 

 2. รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ รอง 
ศาสตราจารย ์

วท.ด.(ชีวเคม)ี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร,ี 2545. 
วท.ม.(เคมีชีวภาพ) มหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทรวิโรฒ, ประสานมิตร, 2535.
กศ.บ. (เคม-ีคณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ปทุมวัน, 2527. 

 3. ผศ.ดร.ส าเนยีง   

อภิสันติยาคม 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วท.ด.(เคมีอินทรีย)์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี, 2547. 
วท.ม.(เคมีอินทรีย)์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2535. 
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2529. 

 4. อ.ดร.ฐพงษ์  
ธีระวัฒนานนท ์
 

อาจารย ์ วท.ด.(เคมีอนินทรีย)์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2554. 
วท.บ.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 5. อ.ดร.ปรินทร  
   เต็มญารศิลป ์

อาจารย ์ ปร.ด. (เคมี)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2558. 
วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551. 
วท.บ. (เคมี) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 3 คน ดังนี้  
 1. อ.ดร.ณฐกมลวรรณ     

ศรีจั่นเพชร 
อาจารย ์ Ph.D.(Polymer Science and 

Technology) University of 
Manchester Intitute of Science 
and Technology, Manchester, 
U.K., 2004. 
วท.ม.(ปิโตรเคมีและวัสดุพอลีเมอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. 
วท.บ.(ปิโตรเคมีและวัสดุโพลเีมอร)์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2540. 

 2. อ.ดร.เทวารักษ์        
ปานกลาง 

อาจารย ์ วท.ด.(เคมี)จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 
2556 
วท.บ.(เคมี)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2548. 

 3. อ.ดร.พชรวรรณ          
รัตนทรงธรรม 

อาจารย ์
(ช่วยสาขาวิชา      
อาชีวอนามัยฯ) 

ปร.ด.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 
2559. 
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 
2554. 
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2550. 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.ดร.เยาวภา แสงพยับ  
 
 
 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2558.  
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2553. 
วท.บ.(ฟิสิกส์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2547. 

 2. ผศ.ชลอ วงศ์แสวง 
 
 
 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. 
กศ.บ.(ฟิสิกส์ – คณิตศาสตร์) 
วิทยาลัยการศึกษาประสานมติร, 
2514. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 3. ผศ.เบญจมาศ แก้วนุช 
 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วท.ม.(ฟิสิกส์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2538. 
ศษ.บ.(คณิตศาสตร-์ฟิสิกส์) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2518. 

 4. อ.วิชัย กองศรี 
 
 
 
 

อาจารย ์ วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเล้าธนบุรี, 2554. 
B.Eng.(Microelectronic  
Engineering) Griffith University, 
Queensland, Australia, 2540. 

 5. อ.เอกชัย  จงเสรีเจรญิ   อาจารย ์ วท.ม.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่, 2551. 
วท.บ.(ฟิสกิส์) มหาวิทยาลัยศลิปากร, 
2548. 
 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน และเพ่ิมเติมจ านวน 3 คน ดังนี้  
 1. ผศ.วรายุทธ์       

อัครพัฒนพงษ ์
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
วท.ม.(การสอนฟิสิกส์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2537. 
ศศ.บ.(คณติศาสตร-์ฟิสิกส์) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2530. 

 2. อ.โยธิน กัลยาเลิศ  อาจารย ์ กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2548. 
ค.บ.(ฟิสิกส์) สถาบันราชภัฏบุรีรมัย์, 
2543.  

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 1. อ.รัตถชล อ่างมณ ี อาจารย ์ วท.ม.(ภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้ง
ถิ่นฐานมนุษย์) มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์, 2548. 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 
สถาบันราชภฏัเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์,  2545. 

 2. อ.ดร.ตีรณรรถ          
ศรีสุนนท์ 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2558. 
วท.ม.(การจัดการลุม่น้ าและ
สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2549. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

   วท.บ.(การพัฒนาการเกษตร) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2546. 

 3. อ.เดชพล         
จิตรวัฒน์กุลศริ ิ
 

อาจารย ์ M.Eng.(Water Engineering and 
Management) Asian Institute of 
Technology, 2558. 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556. 

 4. อ.นิธพินธ์ น้อยเผ่า 
 

อาจารย ์ วท.ม.(ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2547. 
กษ.บ.(การจัดการการผลติสตัว์) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2556. 
วท.บ.(ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2543. 

 5. อาจารย์จานนท์ ศรีเกต ุ
 
 

อาจารย ์ วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552. 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา, 
2547. 

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. รศ.ดร.ศศมล ผาสุข 

 
 
 
 

รองศาสตราจารย ์ กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 
ค.ม.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2532. 
กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2524. 

 2. ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Science Education), 
Oregon State University, 
Corvallis, U.S.A., 2549. 
ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2528. 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเคมี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2522. 

 3. ผศ.ดร.ยุพดี เส้นขาว 
 
 
 
 

ผู่ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2548. 
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. 
กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, 2525. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 4. ผศ.ดร.ปณัณ์รภัส     
ถกลภักด ี
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Polymer Chemistry and 
Engineering) University of 
leeds, UK., 2548.  
วท.ม.(โพลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2543.  
วท.บ.(เคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2540. 

 5.ผศ.ดร.สุธาสินี นิลแสง  
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Food Engineering  
and Bioprocess) AIT, 2550.  
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2545. 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2537.  

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1. รศ.ดร.ศศมล ผาสุข 

 
 
 
 

รองศาสตราจารย ์ กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 
ค.ม.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2532. 
กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2524. 

 2. ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Science Education), 
Oregon State University, 
Corvallis, U.S.A., 2549. 
ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2528. 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเคมี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2522. 

 3. ผศ.ดร.ยุพดี เส้นขาว 
 
 
 
 

ผู่ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2548. 
ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. 
กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ, 2525. 

 4. ผศ.ดร.ปณัณ์รภัส     
ถกลภักด ี
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Polymer Chemistry and 
Engineering) University of 
leeds, UK., 2548.  
วท.ม.(โพลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2543.  
วท.บ.(เคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2540. 
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สาขาวิชา 
คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปีท่ีจบการศึกษา 

 5.ผศ.ดร.สุธาสินี นิลแสง  
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Food Engineering  
and Bioprocess) AIT, 2550.  
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2545. 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2537.  

อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร คือคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




