ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๑ พล.อ.ต. วินัย จันทร์เปล่ง

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการศึกษาวิชาการทหาร สาหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
เชี่ยวชาญ
สถาบัน
รอง ผบ.รร.นนก. ป.เอก เคมี
ด้านการประเมินองค์กร เป็นผู้ตรวจ
Rice University
ประเมินของคณะกรรมการรางวัล
Texas USA
คุณภาพแห่งชาติ
ศ.กกศ.รร.นนก. ป.เอก วิศวกรรมเครื่องกล การวิจัยด้านพลังงานไฮโดรเจน,
Musashi Institute of
พลังงานทดแทน
Technology
ศ.กกศ.รร.นนก. ป.เอก วิศวกรรมเครื่องกล - การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
Pierre and Marie
ออกแบบโครงสร้าง
Curie University
- การออกแบบและสร้างโครงสร้าง
อากาศยานด้วยวัสดุคอมโพสิต
- องค์ความรู้ด้านอากาศยานไร้คนขับ
- ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการอากาศยาน
ทางทะเลเพื่อการพาณิชย์
ศ.กกศ.รร.นนก. ป.เอก วิศวกรรมโยธา
ด้านวิศวกรรมโยธา, ออกแบบวิเคราะห์ Verginia Polytechnic
โครงสร้าง, Finite Element,
Institute and state
Mechanics
University

๒

พล.อ.ต. พิชาญ พิชัยณรงค์

๓

น.อ. สมชาย หาญกล้า

๔

น.อ. พงศ์สันต์ ทองโต

๕

น.อ. สรกฤช ศรีเกษม

ศ.กกศ.รร.นนก.

๖

น.อ. สัลยุทธ์ สว่างวรรณ

ศ.กกศ.รร.นนก.

ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ป.เอก คอมพิวเตอร์
เรียบเรียงตารา

๗

น.อ.หญิง ทิพยรัตน์ พัชรวรรัช

ศ.กกศ.รร.นนก.

ป.เอก พัฒนาสังคม

๘

น.อ.หญิง เรวดี นาคพิพัฒน์

ศ.กกศ.รร.นนก.

ป.โท

เคมี

- จิตวิทยาการบริหารงาน
- จิตวิทยาผู้นา
- ผู้บริหาร
เคมีทั่วไป, เคมีวิเคราะห์

รร.นนก.
สถานภาพ
รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ

รับราชการ

Ohio University,
Athens, USA.
Florida Institute of
Technology
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รับราชการ

ม.เชียงใหม่

รับราชการ

รับราชการ
รับราชการ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๙ น.อ. สมศักดิ์ บัวศรี

ตาแหน่ง
ศ.กกศ.รร.นนก.

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ป.โท วิศวกรรมโยธา

เชี่ยวชาญ
ด้าน Airport Engineering, Building
Design, Highway Engineering, Steel
Design
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการ ด้าน System Engineering,
System Simulation
Computer
สาขาคอมพิวเตอร์
Science

๑๐

น.อ. ไพโรจน์ ศิริสนธิ

ศ.กกศ.รร.นนก.

ป.โท

๑๑

พล.อ.ต. พิทักษ์ คูณขุนทด

ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.

ป.โท

๑๒

น.อ.หญิง รัจนา เครือแก้ว

ศ.กกศ.รร.นนก.

ป.โท

๑๓

น.อ. พงศสินธุ์ แก้วใหญ่

ศ.กกศ.รร.นนก.

ป.โท

สถิติประยุกต์

สถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน

๑๔

น.อ. วรวุฒิ โตท่าโรง

ศ.กกศ.รร.นนก.

ป.โท

ฟิสิกส์

๑๕

พล.อ.ต. สมโภชน์ ผิวเหลือง

ผอ.กกศ.รร.นนก.

ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า

๑๖

น.อ. สง่า ศรีศุภปรีดา

รศ.กกศ.รร.นนก.

ป.โท

- Physics Education
- Physics
- Mathematics and Physics for
Aviation Personnel
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
- วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
- เอวิโอนิคส์

วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบัน
University of
Pittsburgh, USA

สถานภาพ
รับราชการ

Florida Institute of
Technology
University of
Pittsburgh USA
University of
Tennessee at
Chattanooga, USA
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ

Rensselaer
รับราชการ
Polytechnic Institute
Cranfield University รับราชการ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๑๗ น.อ. ธนากร พีระพันธุ์

ตาแหน่ง
รศ.กกศ.รร.นนก.

๑๘

น.อ. เฉลิมชัย ชูชาติพงษ์

รศ.กกศ.รร.นนก.

๑๙

น.อ. พงษ์ฤทธิ์ นิติวงศ์

รศ.กกศ.รร.นนก.

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
เชี่ยวชาญ
ป.เอก วิศวกรรมโยธาและ - วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
สิ่งแวดล้อม
- งานออกแบบโครงสร้างชั้นทาง
สนามบิน
- งานซ่อมบารุงอาคารโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานวิจัยทางด้าน Blast Resistant
Structure สาหรับการประยุกต์ใช้ทาง
การทหาร
- งานวิจัยทางด้านคอนกรีตพิเศษและ
การประยุกต์ใช้
- งานวิจัยและพัฒนาทางด้านมอร์ต้า
สาเร็จรูป และการประยุกต์ใช้
ป.โท วิศวกรรมโยธา
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ป.โท วิศวกรรมโยธา
- ด้านการก่อสร้างระบบชิ้นส่วน
(โครงสร้าง)
สาเร็จรูป
- ความรู้และประสบการณ์ในสาขา
วิศวกรรมโครงสร้าง
- ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ

สถาบัน
Massachusetts
Institute of
Technology, USA

สถานภาพ
รับราชการ

University of
Pittsburgh, USA
Universitat der
Bundeswehr
Munchen Germany

รับราชการ
รับราชการ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๒๐ น.ท. ประสาทพร วงษ์คาช้าง

ตาแหน่ง
รศ.กกศ.รร.นนก.

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
เชี่ยวชาญ
ป.เอก วิศวกรรมเครื่องกล - การออกแบบเครื่องจักรกล หุ่นยนต์
อากาศยานไร้คนขับ
- เขียนโปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์
อากาศยานไร้คนขับ
ป.โท วิศวกรรมเครื่องกล ด้าน Solid mechanics

๒๑

น.อ. ศยาม ผิวเหลือง

รอง ผอ.กกศ.
รร.นนก.

๒๒

น.อ. บุญเลิศ ปีกขุนทด

รอง ผอ.กฟธ.กกศ.
รร.นนก.

ป.โท

วิศวกรรมเครื่องกล ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

๒๓

น.อ. นุกูล สุขุประการ

รศ.กกศ.รร.นนก.

ป.โท

วิศวกรรมอวกาศ

๒๔

น.อ. สุทธิ์ ศรีบูรพา

รศ.กกศ.รร.นนก.

ป.โท

๒๕
๒๖

น.อ. ปัญญารักษ์ โกศัลวัฒน์
น.ท. เจนวิทย์ คาพูล

รศ.รร.นนก.
รศ.กกศ.รร.นนก.

ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ
ป.เอก วิศวกรรมอวกาศ - Flight Dynamic Simulation
- UAV Navigation, Control

- การคานวณพลศาสตร์ของไหล (CFD)
- วิเคราะห์โครงสร้างอากาศยานไร้
คนขับ
วิศวกรรมอุตสาหการ - Ergonomics Export
- Human Factor Engineer
- Work Study Specialist
- การยศาสตร์ในการทางาน
อุตสาหกรรม
- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ทางานอาชีพ
- วิทยากรบรรยายความรู้ทางด้าน
การยศาสตร์ให้แก่หน่วยงานและ
บริษัทเอกชนต่างๆ

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สถานภาพ
รับราชการ

University of
Pittsburgh, USA
University of
Pittsburgh, USA
University of
Southern California,
USA
Wichita State
University Kansas,
USA

รับราชการ

ม.เกษตรศาสตร์
University of Texas
at Arlington

รับราชการ
รับราชการ

รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๒๗ น.อ. ปริพนธ์ สุขพิมาย

๒๘

น.อ. โอฐศิลป์ นิลุบล

๒๙

น.อ. สมเกียรติ สุกางโฮง

๓๐

น.อ. ศรัณย์ จันทร์ผล

๓๑

น.อ. กิตติ ศรีนุชศาสตร์

๓๒

น.อ. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง

๓๓

น.อ.หญิง กุศยา สุวรรณวิหค

ตาแหน่ง
ผอ.กอบ.กกศ.
รร.นนก.

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ป.โท วิศวกรรมการบิน
และอวกาศ

เชี่ยวชาญ
สถาบัน
- ผู้ชานาญการให้ข้อมูลสอบสวน
University of Texas
อากาศยานอุบัติเหตุ
at Arlington
- เลขานุการโครงการความร่วมมือด้าน
การศึกษา
- การดาเนินงานวิจัยด้าน UAV ในระดับ
กองทัพ การปฏิบัติงานทางด้านยุทธการ
รศ.กกศ.รร.นนก. ป.เอก วิศวกรรมอากาศยาน ด้านวิศวกรรมอากาศยาน
Cranfield University,
Cranfield UK
รอง ผอ.กอบ.กกศ. ป.โท วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมอากาศยาน
George Washington
รร.นนก.
(วัสดุศาสตร์,
University
วิศวกรรมวัสดุ)
ประจา
ป.โท วิทยาศาสตร์
Failure Analysis of Materials
George Washington
รร.นนก.ชรก.
(วัสดุศาสตร์,
University
กสว.รร.นนก.
วิศวกรรมวัสดุ)
รศ.กกศ.รร.นนก.
ป.โท Materials
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
George Washington
Science
- งานวิจัยวัสดุสาหรับอากาศยาน
University
รศ.กกศ.รร.นนก. ป.เอก คอมพิวเตอร์
- ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Florida Institute of
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ Technology
เทคโนโลยีดิจิทัล
- การประมวลผลแบบคลาวด์
- การวางแผนกลยุทธ์ไอซีทีและบริหาร
โครงการไอซีที
รศ.กกศ.รร.นนก.
ป.โท. วิทยาศาสตร์
งานด้านสิ่งแวดล้อม (น้าเสีย อากาศเสีย ม.เกษตรศาสตร์
(เคมี)
ทรัพยากรธรรมชาติ)

สถานภาพ
รับราชการ

รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ

รับราชการ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๓๔ น.ท. ทศพล บุญเกิน

ตาแหน่ง
รศ.กกศ.รร.นนก.

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ป.เอก คอมพิวเตอร์

๓๕

น.อ. วิรัตน์ ศิริวัฒน์

รอง เสธ.รร.นนก.

ป.โท

๓๖

น.อ. พลสมุทร จินารัตน์

รศ.กกศ.รร.นนก.

ป.โท

Computer
Science
คอมพิวตอร์

๓๗

น.อ. เทวา กาญจนชม

รศ.กกศ.รร.นนก.

ป.โท

คอมพิวตอร์

๓๘

น.อ. นที ปั้นทอง

รศ.กกศ.รร.นนก.

ป.เอก คณิตศาสตร์

๓๙

น.ท. วีระพล วิลามาศ

รศ.รร.นนก.

ป.โท

คณิตศาสตร์

เชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

สถาบัน
Cranfield University,
Cranfield UK
คอมพิวเตอร์
West Coast
University
- Cloud & Grid & Decentralized
Asian Institute of
Computing, Big Data, Evolutionary Technology
& Embedded Computation
- Wireless Computer Network,
Security & Forensic, Ad-Hoc
Network and Internet of Things
- Web Application, Knowledge
Management, MIS, E-Learning,
Intelligent E-Learning Systems
- การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Illinois Institute of
- ระบบฐานข้อมูล
Technology
- ระบบเครือข่าย
- ระบบ UAV
- ระบบควบคุม (Control System)
- ระบบอากาศยานบังคับวิทยุ
ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลาย
University of Texas
ลักษณะ, วิเคราะห์ระบบงานคอมฯ
at Arlington
- การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Texas A&M
University

สถานภาพ
รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ

รับราชการ
รับราชการ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๔๐ น.อ. อนุรักษ์ โชติดิลก

ตาแหน่ง
รศ.รร.นนก.

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ป.โท สถิติประยุกต์
ป.โท

คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์
ป.เอก หลักสูตรและ
การสอน

เชี่ยวชาญ
- ที่ปรึกษางานวิจัย
- ที่ปรึกษางานวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติ
- สถิติประยุกต์ทางด้านการวิจัย
ดาเนินงาน
- การออกแบบถังรับแรงดัน
- Thermal System Design
- ระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่
ตามเกณฑ์ TQA, PMQA

สถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์

สถานภาพ
รับราชการ

สร้างโจทย์อนุพันธ์

ม.เชียงใหม่

รับราชการ

ม.เกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รับราชการ
รับราชการ

ม.เกษตรศาสตร์

รับราชการ

๔๑

น.ท.หญิง สุภาวดี ลีลายุทธ

รศ.กกศ.รร.นนก.

๔๒

น.อ. ตระการ ก้าวกสิกรรม

ผอ.กวมส.กกศ.
รร.นนก.

๔๓

น.อ.หญิง วิภาดา คูณขุนทด

ป.โท

ศึกษาศาสตร์

๔๔
๔๕

น.อ.หญิง บาจรีย์ นวลเพ็ชร
น.อ.หญิง กัญจน์ณิชา ประเสริฐศรี

ป.โท
ป.โท

๔๖

น.อ. ศรีทัศน์ ชัยมี

ผอ.กวคค.กกศ.
รร.นนก.
รศ.กกศ.รร.นนก.
รอง ผอ.กวมส.
กกศ.รร.นนก.
รศ.กกศ.รร.นนก.

๔๗

น.อ.หญิง รชยา ศรีเกษม

รศ.รร.นนก.

ป.โท

ภาษาศาสตร์ (อังกฤษ) ภาษาอังกฤษ
พัฒนาสังคม
บรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นนก.
ฟิสิกส์
- การสอนด้านฟิสิกส์ และฟิสิกส์
ประยุกต์
- วัสดุสารกึ่งตัวนา
- เขียนบทความลงวารสาร และ
สังคมวิทยา
หนังสือพิมพ์ เขียนบทละครและบทพากย์
ประยุกต์
- ตรวจเอกสารการใช้ภาษาไทยให้เป็น
ภาษาทางการ
- เป็นบรรณาธิการตรวจสอบเอกสาร
เพื่อตีพิมพ์
- พิธีกรในงานที่เป็นทางการ พิธีการ
เกี่ยวกับความเป็นไทย
- พิธีกรในงานสัมมนาเชิงวิชาการ
(สนทนากับผู้บรรยายตลอดรายการ)
- บรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
และมรดกทางวัฒนธรรมไทย

ป.โท

รับราชการ
รับราชการ

รับราชการ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๔๘ น.อ.หญิง ฉายศรี ฉายากุล

ตาแหน่ง
ผศ.กกศ.รร.นนก.

๔๙

น.อ. วัชรินทร์ โกมุทผล

๕๐

น.อ. สุชาติ วีรกุลวัฒนา

รอง ผอ.กกส.
กกศ.รร.นนก.
ผศ.กกศ.รร.นนก.

๕๑

น.อ.หญิง ดุลยการณ์ กรณท์แสง

ผศ.กกศ.รร.นนก.

๕๒

น.ท. สมภูมิ มีชาวนา

ผศ.รร.นนก.

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
เชี่ยวชาญ
สถาบัน
ป.เอก ภาษาศาสตร์
ดนตรีสากล (PIANO) อดีตสมาชิก CU Rmit University,
(อังกฤษ)
BAND, ราไทย
Australia
ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล
George Washington
University
ป.โท คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Florida Institute of
Technology
ป.โท ภาษาศาสตร์
- เขียนบทความสัมภาษณ์ลงในวารสาร ม.ธรรมศาสตร์
ชุมนุม นนก.
- เขียนบทความครบรอบวันสถาปนา
รร.นนก.
ป.โท คณิตศาสตร์
ร้องเพลง และกลอน
University of Texas
ประยุกต์
at Arlington
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.หญิง เสาวลักษณ์ ทองทับ ร.น.
(เสาวลักษณ์ ทองทับ)
ผอ.กวท.บก.สปท.

สถานภาพ
รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ

รับราชการ

