
18 : กลุ่มเทคโนโลยี

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

1 ศ.สุรพงศ ์ จริะรตันานนท์ ศ. B.Eng.(Electrical Eng.) 
M.Eng.(Electrical Eng.)
Ph.D.(Electrical Eng.)

การอนุรกัษ์พลงังาน
และสิง่แวดลอ้ม

การอนุรกัษ์พลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม

AIT บณัฑติวทิยาลยัร่วม
ดา้นพลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี 
โทร. 0 2470 8309    
ต่อ 4147, 4142

2 ศ.สงิหนาท  พวงจนัทรแ์ดง ศ. วท.บ. (ฟิสกิส)์
วท.ม. (ฟิสกิส)์
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.อลศิรา  เรอืงแสง ศ. วท.บ.(เทคโนโลยชีวีภาพ)
วท.ม.(เภสชัศาสตร์
จุลชวีวทิยา)
Ph.D.(แหล่งน ้า)

เทคโนโลยี
ชวีภาพ

Water Resource มข. คณะเทคโนโลย ี
โทร. 0 4320 2403
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18 : กลุ่มเทคโนโลยี

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

4 ศ.จนิตนา  สายวรรณ์ ศ. วท.บ. (เคม)ี
M.Sc. (Chemistry) 
Ph.D. (Chemistry)

เทคโนโลยี
ปิโตรเคมี

เทคโนโลยปิีโตรเคม ี จฬ. วทิยาลยัปิโตรเลยีม
และปิโตรเคมี
โทร. 0 2218 4110 -11

5 ศ.อาภาณ ี เหลอืงนฤมติชยั ศ. วท.บ. (เคม)ี
วท.ม. (เคมเีทคนิค)
วท.ด. (เทคโนโลยปิีโตร
เคม)ี (Energétique)

เทคโนโลยี
ปิโตรเคมี

เทคโนโลยปิีโตรเคม ี จฬ. วทิยาลยัปิโตรเลยีม
และปิโตรเคมี
โทร. 0 2218 4110-11

6 ศ.สุทศัน์  ทพิยป์รกัมาศ ศ. วศ.บ. (อุตสาหการ) 
M.Eng.(Mechanical 
Engineering)
Ph.D. (Mechanical 
Engineering)

เทคโนโลยกีารขึน้รปู
โลหะ

เทคโนโลยกีารขึน้รปูโลหะ มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2470 9218

Page 2 of 8 ขอ้มลู ณ  5 กรกฎาคม  2561



18 : กลุ่มเทคโนโลยี

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

7 ศ.มรกต  ตนัตเิจรญิ ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)
Ph.D.(จุลชวีวทิยา)

เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ มจธ. ลาออก ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ111
อุทยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย
ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง 1
 อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 
โทร. 0 2564 6700    
ต่อ 3508

8 ศ.สุวมิล  กรีตพิบิูล ศ. วท.บ. (เคมเีทคนิค)
M.Eng. (Fermentation 
Technology) 
D.Eng. (Fermentation 
Technology)

เทคโนโลยทีางอาหาร ความปลอดภยัของ
อาหาร, 
การจดัท าระบบ GMP &
 HACCP และ Quality 
Assurance, 
การหาแหล่งของการ
ปนเป้ือนจุลนิทรยีแ์ละ
การควบคุม

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2218 5515-6
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18 : กลุ่มเทคโนโลยี

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

9 ศ.ปราณ ี อ่านเปรือ่ง ศ. วท.บ.(เคมเีทคนิคสาขา
เทคโนโลยทีางอาหาร) 
วท.ม.(เคมเีทคนิคสาขา
เทคโนโลยทีางอาหาร)
Ph.D.(Food Tech.)

เทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยทีางอาหาร จฬ. ภาควชิาเทคโนโลยทีาง
อาหาร 
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2218 5515-6

10 ศ.วรรณา  ตุลยธญั ศ. วท.บ.(เทคโนโลยทีางอาหาร) 
M.S.(Food Technology) 
Ph.D.(Agricultural and 
Environmental Chemistry)

เทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยทีางอาหาร 
และ Soil Fertility

จฬ. เกษยีณ ภาควชิาเทคโนโลยทีาง
อาหาร
คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5515-16

11 ศ.จงจติร ์ หริญัลาภ ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตรท์ัว่ไป)
วท.ม.(เทคโนโลยพีลงังาน) 

Doc.de3eme cycle(Engergy)
Doc.Eng.Sc.(Engergy 
Technology)
Post.Doct.(Solar Energy)

เทคโนโลยพีลงังาน เทคโนโลยพีลงังาน มจธ. คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ
โทร.0 2470 8695-9    
ต่อ 110

12 ศ.นวดล  เหล่าศริพิจน์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเคม)ี
M.Sc.(Chemical 
Engineering) 
Ph.D.(Chemical 
Engineering)

เทคโนโลยพีลงังาน Fuel Cell Technology, 
Energy Technology,  
Material Science

มจธ. บณัฑติวทิยาลยัร่วม
ดา้นพลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม
โทร. 0 2470 8309-10 
ต่อ 4146
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18 : กลุ่มเทคโนโลยี

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

13 ศ.สมชาต ิ โสภณรณฤทธิ ์ ศ.* วศ.บ.(วศิวกรรมเกษตร)
M.Eng.(Agriculture System 
Engineering 
andManagement)
D.Eng.(Production 
andProcessing of 
VegetalRaw Materials)

เทคโนโลยพีลงังาน วศิวกรรมเครือ่งกล, 
Renewable Energy; 
Agricultural Process 
Engineering

มจธ. คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
โทร.0 2470 8695-9    
ต่อ 110

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

เทคโนโลยพีลงังาน เทคโนโลยพีลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยี
อุณหภาพ

มจธ. ลาออก มหาวทิยาลยัชนิวตัร    
99 ม.10  ต.บางเตย 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
12160  
โทร. 0 2949 2412

15 ศ.ณรงคฤ์ทธิ ์ สมบตัสิมภพ ศ. วท.บ.(Industrial Chemistry) 
M.Sc.(Polymer Science)
and Technology    
Ph.D.(Polymer Science
and Technology)

เทคโนโลยวีสัดุ Pheology of Polymer 
Melts in Polymer 
Processing Equipment 
(Injection)

มจธ. คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
โทร.0 2470 8645

16 ศ.สนัทดั  ศริอินนัต์ไพบูลย์ ศ. วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.(เกษตรศาสตร)์

เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม มจธ. คณะพลงังงาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
โทร.0 2470 8653
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18 : กลุ่มเทคโนโลยี

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

17 ศ.สนัทดั  ศริอินนัต์ไพบูลย์ ศ. วท.บ.(จุลชวีวทิยา) 
วท.ม.(จุลชวีวทิยา) 
Ph.D.(Agricultural 
Chemistry)
Post-Doctoral(Gene 
Technology on yeast)

เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม มจธ. สาขาวชิาเทคโนโลยี
สิง่แวดลอ้ม         
คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ    
โทร. 0 2470 8695-99 
ต่อ 415

18 ศ.ชดิชนก  เหลอืสนิทรพัย์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์
M.S.(Comp.Sci.)
Ph.D.(Comp. Sci.)

วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาการคอมพวิเตอร,์ 
Neural Network ; 
Artificial Intelligence; 
VLSI design

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาคณติศาสตร์
โทร.0 2218 5141

19 ศ.ศุภชยั ตัง้วงศศ์านต์ ศ. วศ.บ. (วศิวกรรม
คอมพวิเตอร)์
M.S. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Artificial Intelligence)

วทิยาการคอมพวิเตอร์ Artificial Inteligence, 
Computer 
Communications and 
Networks, Computer 
Science

มม. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร             
โทร. 0 2441 0909,
 0 2849 6399
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18 : กลุ่มเทคโนโลยี

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

20 ศ.นิธยิา  รตันาปานนท์ ศ.* วท.บ.(ชวีเคม)ี
วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
พื้นฐาน (ชวีเคม)ี
Ph.D.(วทิยาศาสตรก์าร
อาหาร)

วทิยาศาสตรก์ารอาหาร เคมอีาหาร, วทิยาการ
หลงัการเกบ็เกีย่ว
พชืสวน

มช. เกษยีณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารอาหาร
โทร. 0 5322 1699

21 ศ.อรอนงค ์ นยัวกิุล ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตรก์าร
อาหาร)
M.S.(Food Science) 
Ph.D.(Cereal Chem. & 
Tech.)

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร

การใชป้ระโยชน์จากขา้ว
ขา้วสาล ีมนัส าปะหลงั 
และเมลด็ถัว่,  
เคมอีาหาร, 
วเิคราะหอ์าหาร

มก. เกษยีณ ภาควชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีาร
อาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
โทร.0 2562 5023

22 ศ.วสิฐิ  จะวะสติ ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตรก์าร
อาหาร) 
M.Sc. (Food Science)
Ph.D. (Food Science)

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีาหาร

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีาหาร

มม. สถาบนัโภชนาการ
โทร. 0 2800 2380

23 ศ.สุทธวฒัน์  เบญจกุล ศ.* วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) 
วท.ม.(เทคโนโลยกีารอาหาร)
Ph.D.(Food Science and 
Technology)

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีาหาร

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยอีาหาร

มอ. ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 0 7421 2822, 
0 7428 6334
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18 : กลุ่มเทคโนโลยี

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

24 ศ.ณรงค ์ นิยมวทิย์ ศ. วท.บ.
M.Sc.(Food Technology)
Ph.D.(Food Technology)

อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ มก. เกษยีณ 100/398 หมูบ่า้น  
รามอนิทรานิเวศน์  
ถ.รามอนิทรา     
เขตคนันายาว กรุงเทพฯ
 10230 
โทร.0 2510 1258

หมายเหตุ ศ.* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ได้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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