18 : กลุ่มเทคโนโลยี
ตำแหน่ ง
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
1 ศ.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์
ศ. B.Eng.(Electrical Eng.)
M.Eng.(Electrical Eng.)
Ph.D.(Electrical Eng.)

สำขำวิ ชำ
สำขำเชี่ยวชำญ
การอนุรกั ษ์พลังงาน การอนุรกั ษ์พลังงานและ
และสิง่ แวดล้อม สิง่ แวดล้อม

ม/ส
AIT

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วม
ด้านพลังงานและ
สิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
โทร. 0 2470 8309
ต่อ 4147, 4142

2 ศ.สิงหนาท พวงจันทร์แดง

ศ.

วท.บ. (ฟิ สกิ ส์)
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์)
Doctorat de torisième
cycle (Energétique)

เทคโนโลยี
การอาหาร

Drying Technology,
Food Processing
Technology,
Fruit and Vegetable
Technology,
Food Engineering,
Process Modeling

มข.

คณะเทคโนโลยี
โทร. 0 4320 2404

3 ศ.อลิศรา เรืองแสง

ศ.

วท.บ.(เทคโนโลยีชวี ภาพ)
วท.ม.(เภสัชศาสตร์
จุลชีววิทยา)
Ph.D.(แหล่งน้า)

เทคโนโลยี
ชีวภาพ

Water Resource

มข.

คณะเทคโนโลยี
โทร. 0 4320 2403
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18 : กลุ่มเทคโนโลยี
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
4 ศ.จินตนา สายวรรณ์

ตำแหน่ ง

ศ.

5 ศ.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย

ศ.

6 ศ.สุทศั น์ ทิพย์ปรักมาศ

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ. (เคมี)
M.Sc. (Chemistry)
Ph.D. (Chemistry)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีเทคนิค)
วท.ด. (เทคโนโลยีปิโตร
เคมี) (Energétique)
วศ.บ. (อุตสาหการ)
M.Eng.(Mechanical
Engineering)
Ph.D. (Mechanical
Engineering)

สำขำวิ ชำ
เทคโนโลยี
ปิ โตรเคมี

สำขำเชี่ยวชำญ
เทคโนโลยีปิโตรเคมี

ม/ส
จฬ.

เทคโนโลยี
ปิ โตรเคมี

เทคโนโลยีปิโตรเคมี

จฬ.

เทคโนโลยีการขึน้ รูป เทคโนโลยีการขึน้ รูปโลหะ
โลหะ
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มจธ.

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ
วิทยาลัยปิ โตรเลียม
และปิ โตรเคมี
โทร. 0 2218 4110 -11
วิทยาลัยปิ โตรเลียม
และปิ โตรเคมี
โทร. 0 2218 4110-11
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2470 9218
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18 : กลุ่มเทคโนโลยี
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
7 ศ.มรกต ตันติเจริญ

ตำแหน่ ง

8 ศ.สุวมิ ล กีรติพบิ ูล

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(ชีววิทยา)
Ph.D.(จุลชีววิทยา)

วท.บ. (เคมีเทคนิค)
M.Eng. (Fermentation
Technology)
D.Eng. (Fermentation
Technology)

สำขำวิ ชำ
สำขำเชี่ยวชำญ
เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยีชวี ภาพ

ม/ส
มจธ.

เทคโนโลยีทางอาหาร ความปลอดภัยของ
อาหาร,
การจัดทาระบบ GMP &
HACCP และ Quality
Assurance,
การหาแหล่งของการ
ปนเปื้ อนจุลนิ ทรียแ์ ละ
การควบคุม

จฬ.
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สถำนที่ ติดต่อ
ลาออก สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 111
อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลอง 1
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 6700
ต่อ 3508

สถำนภำพ

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5515-6
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18 : กลุ่มเทคโนโลยี
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
9 ศ.ปราณี อ่านเปรือ่ ง

ตำแหน่ ง

10 ศ.วรรณา ตุลยธัญ

ศ.

11 ศ.จงจิตร์ หิรญ
ั ลาภ

ศ.

12 ศ.นวดล เหล่าศิรพิ จน์

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
สำขำวิ ชำ
สำขำเชี่ยวชำญ
วท.บ.(เคมีเทคนิคสาขา
เทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร
เทคโนโลยีทางอาหาร)
วท.ม.(เคมีเทคนิคสาขา
เทคโนโลยีทางอาหาร)
Ph.D.(Food Tech.)
วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร) เทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร
M.S.(Food Technology)
และ Soil Fertility
Ph.D.(Agricultural and
Environmental Chemistry)

ม/ส
จฬ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์ท ั ่วไป)
วท.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)

เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน

มจธ.

คณะพลังงาน
สิง่ แวดล้อมและวัสดุ
โทร.0 2470 8695-9
ต่อ 110

เทคโนโลยีพลังงาน Fuel Cell Technology,
Energy Technology,
Material Science

มจธ.

บัณฑิตวิทยาลัยร่วม
ด้านพลังงานและ
สิง่ แวดล้อม
โทร. 0 2470 8309-10
ต่อ 4146

Doc.de3eme cycle(Engergy)
Doc.Eng.Sc.(Engergy
Technology)
Post.Doct.(Solar Energy)
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
M.Sc.(Chemical
Engineering)
Ph.D.(Chemical
Engineering)
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จฬ.

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ
ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
อาหาร
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2218 5515-6

เกษียณ ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
อาหาร
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5515-16
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18 : กลุ่มเทคโนโลยี
ตำแหน่ ง
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
13 ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ ์ ศ.* วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
M.Eng.(Agriculture System
Engineering
andManagement)
D.Eng.(Production
andProcessing of
VegetalRaw Materials)

14 ศ.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ ์

ศ.* B.Sc. In ME
D.I.C. in Thermal Process
Ph.D. in Heat Transfer

15 ศ.ณรงค์ฤทธิ ์ สมบัตสิ มภพ

ศ.

วท.บ.(Industrial Chemistry)
M.Sc.(Polymer Science)
and Technology
Ph.D.(Polymer Science
and Technology)

16 ศ.สันทัด ศิรอิ นันต์ไพบูลย์

ศ.

วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.(เกษตรศาสตร์)

สำขำวิ ชำ
สำขำเชี่ยวชำญ
เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมเครือ่ งกล,
Renewable Energy;
Agricultural Process
Engineering

ม/ส
มจธ.

เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานและ
สิง่ แวดล้อม เทคโนโลยี
อุณหภาพ

มจธ.

เทคโนโลยีวสั ดุ

Pheology of Polymer
Melts in Polymer
Processing Equipment
(Injection)

เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
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มจธ.

มจธ.

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ
คณะพลังงาน
สิง่ แวดล้อมและวัสดุ
โทร.0 2470 8695-9
ต่อ 110

ลาออก มหาวิทยาลัยชินวัตร
99 ม.10 ต.บางเตย
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
12160
โทร. 0 2949 2412
คณะพลังงาน
สิง่ แวดล้อมและวัสดุ
โทร.0 2470 8645

คณะพลังงงาน
สิง่ แวดล้อมและวัสดุ
โทร.0 2470 8653
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18 : กลุ่มเทคโนโลยี
ตำแหน่ ง
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
สำขำวิ ชำ
17 ศ.สันทัด ศิรอิ นันต์ไพบูลย์ ศ. วท.บ.(จุลชีววิทยา)
เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Ph.D.(Agricultural
Chemistry)
Post-Doctoral(Gene
Technology on yeast)
18 ศ.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์
M.S.(Comp.Sci.)
Ph.D.(Comp. Sci.)

19 ศ.ศุภชัย ตัง้ วงศ์ศานต์

ศ.

สำขำเชี่ยวชำญ
เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม

ม/ส
มจธ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์,
Neural Network ;
Artificial Intelligence;
VLSI design
วศ.บ. (วิศวกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์ Artificial Inteligence,
คอมพิวเตอร์)
Computer
M.S. (Electrical Engineering)
Communications and
Ph.D. (Artificial Intelligence)
Networks, Computer
Science

จฬ.
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มม.

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม
คณะพลังงาน
สิง่ แวดล้อมและวัสดุ
โทร. 0 2470 8695-99
ต่อ 415
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทร.0 2218 5141
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
โทร. 0 2441 0909,
0 2849 6399
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18 : กลุ่มเทคโนโลยี
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
20 ศ.นิธยิ า รัตนาปานนท์

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ
ศ.* วท.บ.(ชีวเคมี)
วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน (ชีวเคมี)
Ph.D.(วิทยาศาสตร์การ
อาหาร)

สำขำวิ ชำ
สำขำเชี่ยวชำญ
วิทยาศาสตร์การอาหาร เคมีอาหาร, วิทยาการ
หลังการเก็บเกีย่ ว
พืชสวน

ม/ส
มช.

21 ศ.อรอนงค์ นัยวิกุล

ศ.

วิทยาศาสตร์และ การใช้ประโยชน์จากข้าว
เทคโนโลยีการอาหาร ข้าวสาลี มันสาปะหลัง
และเมล็ดถั ่ว,
เคมีอาหาร,
วิเคราะห์อาหาร

มก.

22 ศ.วิสฐิ จะวะสิต

ศ.

23 ศ.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การ
อาหาร)
M.S.(Food Science)
Ph.D.(Cereal Chem. &
Tech.)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การ
อาหาร)
M.Sc. (Food Science)
Ph.D. (Food Science)
ศ.* วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร)
Ph.D.(Food Science and
Technology)

สถำนภำพ

เกษียณ

สถำนที่ ติดต่อ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
โทร. 0 5322 1699

เกษียณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร.0 2562 5023

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร

มม.

สถาบันโภชนาการ
โทร. 0 2800 2380

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร

มอ.

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 0 7421 2822,
0 7428 6334
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18 : กลุ่มเทคโนโลยี
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
24 ศ.ณรงค์ นิยมวิทย์

หมายเหตุ

ตำแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.
M.Sc.(Food Technology)
Ph.D.(Food Technology)

สำขำวิ ชำ
สำขำเชี่ยวชำญ
อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ

ม/ส
มก.

สถำนที่ ติดต่อ
เกษียณ 100/398 หมูบ่ า้ น
รามอินทรานิเวศน์
ถ.รามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
10230
โทร.0 2510 1258

สถำนภำพ

ศ.* หมายถึง ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ได้รบั เงิ นเดือนขันสู
้ ง
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