บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการศึกษาวิชาการทหาร สาหรับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
เชี่ยวชาญ
สถาบัน
รร.จปร.
๑ พล.ร.ท. มนต์ชัย กาทอง ร.น.
ศาสตราจารย์
ป.เอก วิศวกรรมเครื่องกล - Thermal Sciences
Old Dominion
- Computational Fluid Dynamics University, USA
๒ พล.ร.ต.หญิง ยุวดี เปรมวิชัย ร.น.
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ป.โท สถิติประยุกต์
- การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สถาบันบัณฑิต
กองทัพเรือ/
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
พัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์
- การใช้สถิติในการวิจัยระดับพื้นฐาน
และสถิติขั้นสูงในการวิจัย
๓ น.อ. วัชรวีร์ พรสินยศภักดิ์ ร.น.
ศาสตราจารย์
ป.โท MS.ES.in
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบอาวุธ)
Naval Postgraduate
Weapons
School, Monterey,
System Eng.
CA., USA
๔ น.อ. อุดมศักดิ์ บุญประเสริฐ ร.น.
รองศาสตราจารย์ ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
ม.เชียงใหม่
ฝ่ายศึกษา
รร.นร.
๕ น.ท.หญิง ฤชา รัตนศีล ร.น.
ผู้ช่วย
ป.โท คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ม.มหิดล
ศาสตราจารย์
ประยุกต์
ฝ่ายศึกษา รร.นร.
๖

น.ท. พีระพงษ์ พรมจันทร์ ร.น.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

๗

น.อ. อมรเทพ แกล้วกสิกรรม ร.น.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

๘

น.อ. ศักดา นฤนิรนาท ร.น.

รอง ผอ.กอล.๒
อล.ทร.

ป.โท

วิทยาการคณนา

- สร้างเว็บไซต์
- เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
- งานสอนวิชาการด้านคณิตศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ป.โท รัฐศาสตร์
นโยบายการวางแผน องค์กรและ
การจัดการ การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคคล
ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้าและ วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์

รร.นร.
สถานภาพ
รับราชการ
รับราชการ

รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รับราชการ

ม.รามคาแหง

รับราชการ

Liverpool University

รับราชการ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๙ น.อ. กอบเกียรติ สุกร์มณี ร.น.

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วย
ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ศาสตราจารย์
สาขาไฟฟ้าสื่อสาร/
ฝ่ายศึกษา รร.นร.
อิเล็กทรอนิกส์

สถาบัน
Texas A&M
University, USA

สถานภาพ
รับราชการ

๑๐

น.อ. ไกรสิทธิ์ มหิวรรณ ร.น.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ฝ่ายศึกษา รร.นร.

ป.โท

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

- การจัดการพลังงาน
- การติดตัง้ /ตรวจสอบรถใช้ก๊าซ
ธรรมชาติอัดและปิโตรเลียมเหลวเป็น
เชื้อเพลิง
- Thermal -Fluid
- Computer Network, C++, JAVA,
PHP, SQL, DATABASE, LINUX

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รับราชการ

๑๑

น.อ.หญิง ศิริรัตน์ บุญโสภา ร.น.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ฝ่ายศึกษา รร.นร.

ป.โท

วิศวกรรม
อุทกศาสตร์

ผู้ตรวจสอบโครงงานวิจัย ของสภาวิจัย
แห่งชาติ

Florida Institute of
Technology

รับราชการ

๑๒

น.ท. ประเสริฐ แป้นหยูรัตน์ ร.น.

ป.โท

วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาไฟฟ้ากาลัง

ระบบไฟฟ้ากาลัง

๑๓

น.อ. นพปฎล ชะนะ ร.น.

ป.โท

วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาไฟฟ้ากาลัง

๑๔

น.ท. วีระ บุญผุด ร.น.

ป.โท

ฟิสิกส์

๑๕

น.ต. อริยพล ธีระชุติกุล ร.น.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ฝ่ายศึกษา รร.นร.
หน.ซ่อมบารุง
กองจาลองยุทธ
ยศ.ทร.
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ฝ่ายศึกษา รร.นร.

ป.โท

Maritimes and
Naval Sciences

Missouri University of
Science and
Technology
ไฟฟ้ากาลัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ฟิสิกส์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
การฝึกวิชาชีพทหารเรือ ด้านการเดินเรือ University of Pisa

รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ
รับราชการ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
๑๖ น.ท.หญิง นภสจันทร์ วีระประจักษ์ ร.น. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ป.โท ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

เชี่ยวชาญ
สถาบัน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมือง Boston University
ระหว่างประเทศ เน้นสหรัฐอเมริกาและ
เอเชียตะวันออก การเมือง
เรื่องสิ่งแวดล้อม การพัฒนา การเจรจา
ต่อรอง การตัดสินใจ นโยบาย
ต่างประเทศ

สถานภาพ
รับราชการ

รับราชการ

๑๗

น.อ. ปิยะ ลิ้มสกุล ร.น.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ป.โท

Operations
Research

- วิชาในสาขาการวิจัยดาเนินงาน
(Operations Research) ได้แก่
Probability Model, Optimization,
Stochastic, Reliability, Search and
Detection
- Computer Programming: Visual
C#, Java, Android

Naval Postgraduate
School, Monterey,
CA. USA

๑๘

น.อ.หญิง ขนิษนาฏ รัตนพฤกษ์ ร.น.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ป.ตรี

ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

๑๙

น.อ.หญิง จิตต์จิรา ตั้งฐิตวงศ์ ร.น.

รอง ผอ.
กวบว.ฝศษ.รร.นร.

ป.ตรี

บัญชี

- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์
การเมืองระหว่างประเทศ เน้นอานาจรัฐ มหาวิทยาลัย
ระบบระหว่างประเทศ การตัดสินใจ
นโยบายต่างประเทศ ความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ
- การจัดการความรู้
การบริหารงานวิเคราะห์
ม.รามคาแหง

รับราชการ

รับราชการ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๒๐ น.อ. วัฒนา น้อยทอง ร.น.
๒๑

น.อ. พีรศิลป์ อนันยวราคม ร.น.

๒๒

น.อ. ศิริพงศ์ ศรีสุขกาญ ร.น.

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ผู้ช่วย
ป.โท
ศาสตราจารย์
ฝ่ายศึกษา รร.นร.
ผู้ช่วย
ป.ตรี
ศาสตราจารย์
ฝ่ายศึกษา รร.นร.
ผู้ช่วย
ป.โท
ศาสตราจารย์

สาขาวิชา
เชี่ยวชาญ
วิศวกรรมเครื่องกล เครื่องกลเรือ
เรือและต่อเรือ

สถาบัน
University of New
Orleans

สถานภาพ
รับราชการ

วิศวกรรมไฟฟ้า

ครูฝึกประจาหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ
ด้านวิชาชีพทหารเรือ

โรงเรียนนายเรือ

รับราชการ

การจัดการทาง
วิศวกรรม

การจัดการทางวิศวกรรม

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

รับราชการ

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.หญิง เสาวลักษณ์ ทองทับ ร.น.
(เสาวลักษณ์ ทองทับ)
ผอ.กวท.บก.สปท.

