รร.นนก.

บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของสภำกำรศึกษำวิชำกำรทหำร เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำร
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรของผู้ขอดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๑ พล.อ.ท. ศ.พิชาญ พิชัยณรงค์

ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
เชี่ยวชำญ
ป.เอก วิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมเครื่องกล
- การวิจัยด้านพลังงานไฮโดรเจน,
พลังงานทดแทน

สถำบัน
Musashi Institute of
Technology

สถำนภำพ
รับราชการ

๒

พล.อ.ท. ศ.นพพล หาญกล้า

ศาสตราจารย์

ป.เอก วิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมเครื่องกล
Pierre and Marie
- การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Curie University
ไฟไนต์เอลิเมนต์ FRANCE ในการ
ออกแบบโครงสร้าง
- การออกแบบและสร้างโครงสร้าง
อากาศยานด้วยวัสดุคอมโพสิต
- คณิตศาสตร์ขั้นสูง
- องค์ความรู้ด้านอากาศยานไร้คนขับ
- ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการอากาศยาน
ทางทะเลเพื่อการพาณิชย์

รับราชการ

๓

พล.อ.ต. ศ.พงศ์สันต์ ทองโต

ศาสตราจารย์

ป.เอก วิศวกรรมโยธา

รับราชการ

- วิศวกรรมโยธา
- ด้านออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง,
Finite Element, Mechanics

Verginia Polytechnic
Institute and State
University

/๔ พล.อ.ท. ศ.สมศักดิ์...

-๒-

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๔ พล.อ.ท. ศ.สมศักดิ์ บัวศรี

ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

รร.นนก.

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ป.โท วิศวกรรมโยธา

เชี่ยวชำญ
- วิศวกรรมโยธา
- Airport Engineering
- Building Design
- Highway Engineering
- Steel Design

สถำบัน
University of
Pittsburgh, USA

สถำนภำพ
รับราชการ

ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า

- วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
- Electromagnetics
- Antennas,
- Communication
- Signal Processing,
- Remote sensing and Control

Ohio University,
Athens, USA.

รับราชการ

- วิศวกรรมไฟฟ้า
Florida Institute of
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี Technology
สารสนเทศ

รับราชการ

- อุดมศึกษา
- จิตวิทยาการบริหาร
- จิตวิทยาการศึกษา
- การบริหารการศึกษา

รับราชการ

๕

พล.อ.ต. ศ.สรกฤช ศรีเกษม

๖

พล.อ.ต. ศ.ไพโรจน์ ศิริสนธิ

ศาสตราจารย์

ป.โท

๗

น.อ.หญิง ศ.ทิพยรัตน์ พัชรวรรัช

ศาสตราจารย์

ป.เอก สังคมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

/๘ น.อ.หญิง ศ.รัจนา...

-๓-

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๘ น.อ.หญิง ศ.รัจนา เครือแก้ว

รร.นนก.

ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ป.โท คอมพิวเตอร์

เชี่ยวชำญ
- Computer Science
- ปัญญาประดิษฐ์

สถำบัน
University of
Tennessee at
Chattanooga, USA

สถำนภำพ
รับราชการ

๙

น.อ. ศ.สัลยุทธ์ สว่างวรรณ

ศาสตราจารย์

ป.เอก คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

Florida Institute of
Technology

รับราชการ

๑๐

น.อ. ศ.วรวุฒิ โตท่าโรง

ศาสตราจารย์

ป.โท

- ฟิสิกส์
- Physics Education
- Physics
- Mathematics and Physics for
Aviation Personnel

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รับราชการ

๑๑

น.อ. ศ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง

ศาสตราจารย์

ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้าและ - Computer Engineering
Florida Institute of
คอมพิวเตอร์
- Electrical Engineering
Technology
- ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/
เทคโนโลยีดิจิทัล
- การประมวลผลแบบคลาวด์
- การวางแผนกลยุทธ์ไอซีทีและบริหาร
โครงการไอซีที

ฟิสิกส์

รับราชการ

/๑๒ น.อ.หญิง ศ.กุศยา...

-๔-

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๑๒ น.อ.หญิง ศ.กุศยา สุวรรณวิหค

ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ป.โท. เคมี

สังคมศาสตร์

รร.นนก.

เชี่ยวชำญ
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- งานด้านสิ่งแวดล้อม (น้าเสีย อากาศ
เสีย ทรัพยากรธรรมชาติ)

สถำบัน
ม.เกษตรศาสตร์

สถำนภำพ
รับราชการ

- พัฒนาสังคม
- การจัดการพัฒนาสังคม
- บริหารศาสตร์
- สารสนเทศทั่วไป
- บรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์นายเรืออากาศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รับราชการ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รับราชการ

๑๓

น.อ.หญิง ศ.กัญจน์ณิชา ประเสริฐศรี

ศาสตราจารย์

ป.โท

๑๔

น.อ. ศ.ประสาทพร วงษ์คาช้าง

ศาสตราจารย์

ป.เอก วิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมเครื่องกล
- การออกแบบเครื่องจักรกล หุ่นยนต์
อากาศยานไร้คนขับ
- เขียนโปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์
อากาศยานไร้คนขับ

/๑๕ น.อ. รศ.สง่า...

-๕-

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๑๕ น.อ. รศ.สง่า ศรีศุภปรีดา

ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
รองศาสตราจารย์ ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า

รร.นนก.

เชี่ยวชำญ
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
- เอวิโอนิคส์

สถำบัน
Cranfield University

สถำนภำพ
รับราชการ

๑๖

น.อ. รศ.ธนากร พีระพันธุ์

รองศาสตราจารย์ ป.เอก วิศวกรรมโยธาและ - วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
- วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
- งานออกแบบโครงสร้างชั้นทาง
สนามบิน
- งานซ่อมบารุงอาคารโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานวิจัยทางด้าน Blast Resistant
Structure สาหรับการประยุกต์ใช้ทาง
การทหาร
- งานวิจัยทางด้านคอนกรีตพิเศษและ
การประยุกต์ใช้
- งานวิจัยและพัฒนาทางด้านมอร์ต้า
สาเร็จรูป และการประยุกต์ใช้

Massachusetts
Institute of
Technology, USA

รับราชการ

๑๗

น.อ. รศ.เฉลิมชัย ชูชาติพงษ์

รองศาสตราจารย์

University of
Pittsburgh, USA

รับราชการ

ป.โท

วิศวกรรมโยธา

- วิศวกรรม Structural Engineering
- การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก

/๑๘ น.อ. รศ.พงษ์ฤทธิ์...

-๖-

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๑๘ น.อ. รศ.พงษ์ฤทธิ์ นิติวงศ์

ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
รองศาสตราจารย์ ป.โท วิศวกรรมโยธา

รร.นนก.

เชี่ยวชำญ
- วิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)
- ด้านการก่อสร้างระบบชิ้นส่วน
สาเร็จรูป
- ความรู้และประสบการณ์ในสาขา
วิศวกรรมโครงสร้าง
- ความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ

สถำบัน
University der
Bundeswehr
MÜnohen Germany

สถำนภำพ
รับราชการ

๑๙

พล.อ.ต. รศ.ศยาม ผิวเหลือง

รองศาสตราจารย์

ป.โท

วิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมเครื่องกล
- ด้าน Solid mechanics

University of
Pittsburgh, USA

รับราชการ

๒๐

น.อ. รศ.บุญเลิศ ปีกขุนทด

รองศาสตราจารย์

ป.โท

วิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมเครื่องกล
- ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

University of
Pittsburgh, USA

รับราชการ

๒๑

น.อ. รศ.นุกูล สุขุประการ

รองศาสตราจารย์

ป.โท

วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมอากาศ
ยานและอวกาศ

University of
Southern California,
USA

รับราชการ

- วิศวกรรมอวกาศ
- การคานวณพลศาสตร์ของไหล (CFD)
- วิเคราะห์โครงสร้างอากาศยาน
ไร้คนขับ

/๒๒ น.อ. รศ.สุทธิ.์ ..

-๗-

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๒๒ น.อ. รศ.สุทธิ์ ศรีบูรพา

ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
รองศาสตราจารย์ ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ

ป.โท

วิศวกรรมอุตสาหการ

๒๓

น.อ. รศ.ปัญญารักษ์ โกศัลวัฒน์

รองศาสตราจารย์

๒๔

น.ท. รศ.เจนวิทย์ คาพูล

รองศาสตราจารย์ ป.เอก วิศวกรรมอากาศยาน
และอวกาศ

รร.นนก.

เชี่ยวชำญ
สถำบัน
- วิศวกรรมอุตสาหการ
Wichita State
- Ergonomics Export
University Kansas,
- Human Factor Engineer
USA
- Work Study Specialist
- การยศาสตร์ในการทางาน
อุตสาหกรรม
- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทางานอาชีพ
- วิทยากรบรรยายความรู้ทางด้าน
การยศาสตร์ให้แก่หน่วยงานและ
บริษัทเอกชนต่าง ๆ

สถำนภำพ
รับราชการ

วิศวกรรมอุตสาหการ

ม.เกษตรศาสตร์

รับราชการ

- Aerospace Engineering
- Aircraft Stability and Control
- Flight Dynamic Simulation
- UAV Navigation, Control

University of Texas
at Arlington

รับราชการ

/๒๕ น.อ. รศ.ปริพนธ์...

-๘-

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๒๕ น.อ. รศ.ปริพนธ์ สุขพิมาย

รร.นนก.

ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
เชี่ยวชำญ
สถำบัน
รองศาสตราจารย์ ป.โท วิศวกรรมอากาศยาน - Aerospace Engineering
University of Texas
และอวกาศ
- ผู้ชานาญการให้ข้อมูลสอบสวน
at Arlington
อากาศยานอุบัติเหตุ
- เลขานุการโครงการความร่วมมือด้าน
การศึกษา และ UAV
- การดาเนินงานวิจัยด้าน UAV ใน
ระดับกองทัพ การปฏิบัติงานทางด้าน
ยุทธการ

สถำนภำพ
รับราชการ

๒๖

น.อ. รศ.โอฐศิลป์ นิลุบล

รองศาสตราจารย์ ป.เอก วิศวกรรมอากาศยาน

- วิศวกรรมอากาศยาน
Cranfield University,
- การแผนแบบอากาศยาน สมรรถนะ Cranfield UK
อากาศยาน เสถียรภาพและการ
ควบคุมอากาศยาน

รับราชการ

๒๗

น.อ. รศ.สมเกียรติ สุกางโฮง

รองศาสตราจารย์

ป.โท

- เคมี
- วัสดุศาสตร์

Solid Mechanics & Material ENG. George Washington
University

รับราชการ

๒๘

น.อ. รศ.ศรัณย์ จันทร์ผล

รองศาสตราจารย์

ป.โท

- เคมี
- วัสดุศาสตร์

- Solid Mechanics & Meterial
Science
- Failure Anslysis of Materials

รับราชการ

George Washington
University

/๒๙ น.อ. รศ.กิตติ...

-๙-

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๒๙ น.อ. รศ.กิตติ ศรีนุชศาสตร์

รร.นนก.

ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
รองศาสตราจารย์ ป.โท เคมี

เชี่ยวชำญ
- Materials Science
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานวิจัยวัสดุสาหรับอากาศยาน

สถำบัน
George Washington
University

สถำนภำพ
รับราชการ

๓๐

น.อ. รศ.พลสมุทร จินารัตน์

รองศาสตราจารย์

ป.โท

คอมพิวตอร์

- Information Management
Asian Institute of
- Cloud & Grid & Decentralized
Technology
Computing, Big Data, Evolutionary
& 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

รับราชการ

๓๑

น.อ. รศ.เทวา กาญจนชม

รองศาสตราจารย์

ป.โท

คอมพิวตอร์

- Computer Science
- การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ระบบฐานข้อมูล
- ระบบเครือข่าย
- ระบบ UAV
- ระบบควบคุม (Control System)
- ระบบอากาศยานบังคับวิทยุ

รับราชการ

Illinois Institute of
Technology

/๓๒ น.อ. รศ.นที...

- ๑๐ -

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๓๒ น.อ. รศ.นที ปั้นทอง

ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
รองศาสตราจารย์ ป.เอก คณิตศาสตร์

รร.นนก.

เชี่ยวชำญ
- คณิตศาสตร์
- ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลาย
ลักษณะ
- Numeical Analysis C, C++, Java,
Matlab ODE, PDE
- Numerical Computing on Inverse
Problem
- Database Application
Programming, PHP, JSF
- วิเคราะห์ระบบงานคอมฯ

สถำบัน
University of Texas
at Arlington

สถำนภำพ
รับราชการ

๓๓

น.อ. รศ.วีระพล วิลามาศ

รองศาสตราจารย์

ป.โท

คณิตศาสตร์

- คณิตศาสตร์
- การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

Texas A&M
University

รับราชการ

๓๔

น.อ. รศ.อนุรักษ์ โชติดิลก

รองศาสตราจารย์

ป.โท

คณิตศาสตร์

- สถิติประยุกต์
- คณิตศาสตร์
- ที่ปรึกษางานวิจัย
- ที่ปรึกษางานวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รับราชการ

๓๕

น.ท.หญิง รศ.สุภาวดี ลีลายุทธ

รองศาสตราจารย์

ป.โท

คณิตศาสตร์

- สถิติประยุกต์
- คณิตศาสตร์
- สถิติประยุกต์ทางด้านการวิจัย
ดาเนินงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รับราชการ

/๓๖ พล.อ.ต. รศ.ตระการ...

- ๑๑ -

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๓๖ พล.อ.ต. รศ.ตระการ ก้าวกสิกรรม

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์

รร.นนก.

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
เชี่ยวชำญ
ป.เอก วิศวกรรมเครื่องกล - หลักสูตรและการสอน
- วิศวกรรมเครื่องกล
- การออกแบบถังรับแรงดัน
- Thermal System Design
- Fluid Mechanics
- ระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่
ตามเกณฑ์ TQA, PMQA, EdPEx

สถำบัน
ม.เกษตรศาสตร์

สถำนภำพ
รับราชการ

๓๗

น.อ.หญิง รศ.วิภาดา คูณขุนทด

รองศาสตราจารย์

ป.โท

คณิตศาสตร์

- ศึกษาศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- สร้างโจทย์อนุพันธ์และอินทิกรัล
เทคนิค

ม.เชียงใหม่

รับราชการ

๓๘

น.อ. รศ.ศรีทัศน์ ชัยมี

รองศาสตราจารย์

ป.โท

ฟิสิกส์

- ฟิสิกส์
- ฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์
- วัสดุสารกึ่งตัวนา

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รับราชการ

๓๙

น.อ. รศ.สมภูมิ มีชาวนา

รองศาสตราจารย์

ป.โท

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ประยุกต์

University of Texas
at Arlington

รับราชการ

/๔๐ น.ท. รศ.วันชัย...

- ๑๒ -

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๔๐ น.ท. รศ.วันชัย เจียจันทร์

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ป.เอก วิศวกรรมอากาศ
ยานและอวกาศ

๔๑

น.อ. รศ.ธนินท์รัฐ สิทธิเวชธนาศิริ

รองศาสตราจารย์

ป.โท

วิศวกรรมอุตสา
หการ

๔๒

น.ท. รศ.เทียนสิริ เหลืองวิไล

รองศาสตราจารย์

ป.เอก - คณิตศาสตร์
ประยุกต์
- คณิตศาสตร์สถิติ
- คณิตศาสตร์

รร.นนก.

เชี่ยวชำญ
- วิศวกรรมอากาศยาน
- Aerodynamicist
- Computational Fluid Dynamics
- Aeroballistics
- Wind Tunnel testing
- Finite Element Method
- Aircraft Design

สถำบัน
Nanyang
Technological
University Singapore

สถำนภำพ
รับราชการ

- วิศวกรรมอุตสาหการ
- Logistics and Supply Chain
Management
- Aviation Management
- Project Management
- Operation Management

ม.มหิดล

รับราชการ

- คณิตศาสตร์ประยุกต์
- คณิตศาสตร์สถิติ

University of New
South Wales,
Australia

รับราชการ

/๔๓ น.อ. รศ.ประยูร...

- ๑๓ -

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๔๓ น.อ. รศ.ประยูร กันอยู่

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ป.โท วิศวกรรมเครื่องกล

รร.นนก.

เชี่ยวชำญ
- วิศวกรรมเครื่องกล
- กลศาสตร์วิศวกรรม (Statics และ
Dynamics)

สถำบัน
รร.นายร้อยรวมญี่ปุ่น

สถำนภำพ
รับราชการ

Embry Riddle
Aeronautical
University, USA

รับราชการ

๔๔

น.ท. รศ.ฐาปนัต บัวภิบาล

รองศาสตราจารย์

ป.เอก วิศวกรรมอุตสาหการ - Aviation
- Aviation Management
- Operation Management

๔๕

น.ท. รศ.เมษัณฑ์ ธรรมวิชัย

รองศาสตราจารย์

ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า

- Aeronautics
Imperial College
- ระบบอัจฉริยะ, อากาศยานไร้คนขับ, London, UK
ดาวเทียม, Internet of thing, การ
ควบคุมแบบ Optimal, โมเดลทาง
คณิตศาสตร์ และความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์

๔๖

น.ท. รศ.ศุภกานต์ แก้วเหลี่ยม

รองศาสตราจารย์

ป.โท

วิศวกรรมเครื่องกล

The University of
Texas at Arlington

รับราชการ

๔๗

น.ท. รศ.วรุต ธรรมวิชัย

รองศาสตราจารย์

ป.เอก เคมี

- การบริหารโครงการวิจัย
- ด้านวิทยาศาสตร์และวัสดุศาสตร์
- เคมี

Marquette
University,
Wisconsin, USA

รับราชการ

วิศวกรรมเครื่องกล

รับราชการ

/๔๘ น.อ.หญิง ผศ.ฉายศรี...

- ๑๔ -

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๔๘ น.อ.หญิง ผศ.ฉายศรี ฉายากุล
๔๙

น.อ. ผศ.วัชรินทร์ โกมุทผล

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ป.เอก มนุษยศาสตร์
ป.โท

รร.นนก.

เชี่ยวชำญ
- Education
- ภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมอุตสาหการ Operations Research in Industrial

Engineering Systems

สถำบัน
Rmit University,
Australia

สถำนภำพ
รับราชการ

George Washington
University

รับราชการ

๕๐

น.อ. ผศ.สุชาติ วีรกุลวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

คอมพิวเตอร์

Computer Science

Florida Institute of
Technology

รับราชการ

๕๑

น.อ.หญิง ผศ.ดุลยการณ์ กรณท์แสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

มนุษยศาสตร์

- ภาษาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ

ม.ธรรมศาสตร์

รับราชการ

๕๒

พล.อ.ท. ผศ.พาห์รณ สงวนโภคัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.เอก

วิศวกรรมไฟฟ้า

- วิศวกรรมไฟฟ้า
- Digital signal Processing
- Data communication Network
- Digital Communication
- Satellite Syatem

Universite’ de Paris

รับราชการ

๕๓

พล.อ.ต. ผศ.สมคิด ระหงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.ตรี

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช

รับราชการ

/๕๔ น.อ. ผศ.เฉลียว...

- ๑๕ -

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๕๔ น.อ. ผศ.เฉลียว คาทา

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ป.โท วิศวกรรมโยธา

รร.นนก.

เชี่ยวชำญ
- วิศวกรรมโยธา
- การขนส่ง
- สนามบิน
- ถนนและจราจร
- วัสดุการทาง
- งานก่อสร้างและการบริหารงาน
ก่อสร้าง เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรม
โยธา

สถำบัน
University of
Pittsburgh, USA

สถำนภำพ
รับราชการ

๕๕

น.อ. ผศ.เรืองศักดิ์ จงเรืองศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

เคมี

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รับราชการ

๕๖

น.อ. ผศ.อติชาติ อึ๋งโฆษาชนะวานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

วิศวกรรมโยธา

- ระบบสารสนเทศบริภูมิทางวิศวกรรม
- วิศวกรรมโยธา

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รับราชการ

๕๗

น.อ. ผศ.สมพงษ์ บุตรงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

วิศวกรรมโยธา

- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- วิศวกรรมโยธา
- ด้านการก่อสร้าง

ม.เกษตรศาสตร์

รับราชการ

/๕๘ น.อ. ผศ.วรวุฒิ...

- ๑๖ -

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๕๘ น.อ. ผศ.วรวุฒิ ประทุมชาติ

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า

รร.นนก.

เชี่ยวชำญ
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- Cybernetics,
- Robotics
- Navigation System
- Radar
- Electronic System Design

สถำบัน
University of
Reading, UK

สถำนภำพ
รับราชการ

๕๙

น.อ. ผศ.ศุภชัย ฟักเปี่ยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

- เคมี
- วัสดุศาสตร์

- The Science and Engineering of
Materials
- วัสดุสาหรับอากาศยาน

University of
Birmingham, UK

รับราชการ

๖๐

น.อ. ผศ.พัฒนา เทพชโลธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

ฟิสิกส์

- ฟิสิกส์
- Reactive Sputtering

ม.ศิลปากร

รับราชการ

๖๑

น.อ. ผศ.อภิชาติ จิณแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.เอก ฟิสิกส์

- วัสดุวิศวกรรม และการออกแบบวัสดุ
- การทาอลูมิเนียมโฟม แบบรูเปิดโดย
วิธีการหล่อ

University of
Nottingham, UK

รับราชการ

๖๒

น.อ. ผศ.คมกริช แก้วฉาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

- วิศวกรรมอากาศยาน
- การตรวจจับวัตถุโดยใช้เทคโนโลยี
การภาพ

University of Texas,
Arlington, USA

รับราชการ

วิศวกรรมอากาศ
ยาน

/๖๓ น.ท.หญิง ผศ.เอมรัตน์...

- ๑๗ -

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๖๓ น.ท.หญิง ผศ.เอมรัตน์ ยิ่งพิสุทธิ์

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ป.โท สังคมศาสตร์

รร.นนก.

เชี่ยวชำญ
สถำบัน
- รัฐประศาสตร์ (องค์การและการ
สถาบันบัณฑิต
จัดการ)
พัฒนบริหารศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- การบริหาร การบริหารรัฐกิจ องค์การ
และการจัดการ

สถำนภำพ
รับราชการ

รับราชการ

๖๔

น.ท.หญิง ผศ.ศรีวรรณ อุดมโภชน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

สังคมศาสตร์

- พัฒนสังคมศาสตร์
- สังคมวัฒนธรรมไทย

ม.เกษตรศาสตร์

๖๕

น.ท.หญิง ผศ.หฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

สังคมศาสตร์

- จิตวิทยาคลินิก
ม.มหิดล
- จิตวิทยา/การให้คาปรึกษา/สุขภาพจิต
- การปรับพฤติกรรม/พฤติกรรมศาสตร์/
บุคลิกภาพ

๖๖

น.ท. ผศ.วรากรณ์ พูลจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

วิศวกรรมโยธา

- วิศวกรรมโยธา
- ด้านปฐพีกลศาสตร์และฐานราก

The University of
รับราชการ
Texas, Arlington, USA

๖๗

น.ท. ผศ.อิทธิ ยุทธยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

วิศวกรรมอากาศ
ยาน

- วิศวกรรมอากาศยาน
- องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอากาศยาน
อากาศพลศาสตร์ ระบบอากาศยาน
เครื่องยนต์อากาศยาน
- องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอวกาศ

มหาวิทยาลัยทหาร
เยอรมัน

รับราชการ

รับราชการ

/๖๘ น.ท. ผศ.พินิศ...

- ๑๘ -

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๖๘ น.ท. ผศ.พินิศ รัตนปรมากุล

รร.นนก.

ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ป.เอก วิศวกรรมโยธา

เชี่ยวชำญ
- วิศวกรรมโยธาด้านวิศวกรรมปฐพี
- ด้านปฐพีกลศาสตร์และฐานราก

สถำบัน
University of Texas at
Arlington, USA

สถำนภำพ
รับราชการ

๖๙

น.ท.หญิง ผศ.วนิชา สิรรังหอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.เอก มนุษยศาสตร์

- ภาษาอังกฤษ
- Pragmatics
- Course Development
- Teaching and Learning English

ม.เกษตรศาสตร์

รับราชการ

๗๐

น.ต. ผศ.ปริญญา อนันตชัยศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า

University of Virginia,
USA

รับราชการ

๗๑

น.ต. ผศ.จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ป.โท

วิศวกรรมเครื่องกล

- วิศวกรรมไฟฟ้า
- ออกแบบวิเคราะห์ ระบบควบคุม
อัตโนมัติ
- Intelligence System
- อากาศยานไร้คนขับ
- Magnetic Bearings
วิศวกรรมเครื่องกล

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

รับราชการ

๗๒

ร.อ. ผศ.ปราโมทย์ สุขศิริศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ป.โท

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

University of Texas at
Arlington, USA

รับราชการ

/๗๓ น.อ. ผศ.ชาติชาย...

- ๑๙ -

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๗๓ น.อ. ผศ.ชาติชาย คงเจริญสุข

รร.นนก.

ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้า

เชี่ยวชำญ
สถำบัน
- วิศวกรรมไฟฟ้า
Tokai University of
- การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
Japan
- การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการ
สื่อสาร
- การพัฒนาซอฟแวร์

สถำนภำพ
รับราชการ

๗๔

น.ต. ผศ.โชคชัย แจ่มอาพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

วัสดุศาสตร์

- วัสดุศาสตร์
- งานวิจัยวัสดุสาหรับอากาศยาน
- Composite Material

The University of
Texas at Arlington,
USA

รับราชการ

๗๕

น.อ. ผศ.อุทัย แสงพิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

วัสดุศาสตร์

- ด้านเชื้อเพลิง
- ด้านดินขับจรวด
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์
คอมพิวเตอร์
- เทคนิคการเขียนโครงการ ข้อเสนอ
โครงการ
- ระบบฐานข้อมูลทั้งด้าน Hardware
และ Software

The George
Washington
University

รับราชการ

/๗๖ น.อ.หญิง ผศ.สัณสนีย์...

- ๒๐ -

รร.นนก.

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๗๖ น.อ.หญิง ผศ.สัณสนีย์ เหมาคม

ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ป.โท วัสดุศาสตร์

เชี่ยวชำญ
วัสดุศาสตร์และพอลิเมอร์

สถำบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๗๗

น.อ. ผศ.เกียรติกุลไชย จิตต์เอื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ป.เอก วิศวกรรมอุตสาหการ

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) วิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่
สาหรับงานโลจิสติกส์

University of Portsmouth, รับราชการ
England

๗๘

น.ท. ผศ.ภูมิพัฒน์ ดวงกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

๗๙

น.ท. ผศ.พายัพ ศิรินาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ป.เอก Computing and
Computing and Information
Information Sciences Sciences

Rochester Institute of
Technology, U.S.A

๘๐

น.ต. ผศ.เกรียงไกร ทานา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

Industrial Engineering Industrial Engineering

University of New Haven, รับราชการ
USA

๘๑

น.ต.หญิง ผศ.เอื้อมพร รัตนสิงห์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

เคมีอนินทรีย์

เคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับราชการ

๘๒

ร.อ.หญิง ผศ.กัญญาพร สมมีชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ป.โท

Film and Visual
Cultures

Film and Visual Cultures

Coventry University, UK

รับราชการ

๘๓

ร.ท. วิศรุต คล้ายแจ้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ป.เอก คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์ประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
รับราชการ
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ป.โท

Advanced Computer Advanced Computer Graphics Linkoping University,
Graphics
Sweden

สถำนภำพ
รับราชการ

รับราชการ
รับราชการ

/๘๔ พล.อ.ท. ศ.จิรศักดิ์...

- ๒๑ -

รร.นนก.

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๘๔ พล.อ.ท. ศ.จิรศักดิ์ พรหมประยูร

ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ป.โท วิศวกรรมเครื่องกล

เชี่ยวชำญ
วิศวกรรมเครื่องกล

สถำบัน
Polytechnic Institute
of New York, USA.

สถำนภำพ
ข้าราชการ
บานาญ

๘๕

พล.อ.ท. ศ.วิโรจน์ หอมทรัพย์

ศาสตราจารย์

ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

Tennessee Tech
University

ข้าราชการ
บานาญ

๘๖

พล.อ.ต.หญิง ศ.ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์

ศาสตราจารย์

ป.โท

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้าราชการ
บานาญ

๘๗

พล.อ.ต.หญิง ศ.เอื้อมพร เชาวน์วิทยา

ศาสตราจารย์

ป.ตรี

มนุษยศาสตร์

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้าราชการ
บานาญ

๘๘

พล.อ.ต. ศ.สรกฤช ศรีเกษม

ศาสตราจารย์

ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์

- วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
- Electromagnetics
- Antennas,
- Communication
- Signal Processing,
- Remote sensing and Control

Ohio University,
Athens, USA.

ข้าราชการ
บานาญ

/๘๙ พล.อ.ท. ศ.อาจจิตต์...

- ๒๒ -

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๘๙ พล.อ.ท. ศ.อาจจิตต์ เอี่ยมระหงษ์

ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ป.โท วิศวกรรม
อากาศยาน

๙๐

พล.อ.ต. ศ.พิทักษ์ คูณขุนทด

ศาสตราจารย์

ป.โท

๙๑

พล.อ.ต. ศ.วินัย จันทร์เปล่ง

ศาสตราจารย์

๙๒

พล.อ.ต.หญิง ศ.เรวดี นาคพิพัฒน์

๙๓
๙๔

รร.นนก.

เชี่ยวชำญ
Aeronautical Engineering

สถำบัน
Polytechnic Institute
of New York, USA

สถำนภำพ
ข้าราชการ
บานาญ

- วิศวกรรมอุตสาหการ
- System Engineering
- System Simulation

University of
Pittsburgh USA

ข้าราชการ
บานาญ

ป.เอก เคมี

- เคมี
- ด้านการประเมินองค์กร เป็นผู้ตรวจ
ประเมินของคณะกรรมการรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ

Rice University
Texas USA

ข้าราชการ
บานาญ

ศาสตราจารย์

ป.โท

เคมี

- เคมีทั่วไป
- เคมีวิเคราะห์

ม.เชียงใหม่

ข้าราชการ
บานาญ

พล.อ.ต. ศ.สะอ้าน สุรังษี

ศาสตราจารย์

ป.โท

คณิตศาสตร์

- วิศวกรรมไฟฟ้า
- คณิตศาสตร์

University of
Pittsburgh, USA

ข้าราชการ
บานาญ

พล.อ.ต. ศ.พงศสินธุ์ แก้วใหญ่

ศาสตราจารย์

ป.โท

คณิตศาสตร์

- คณิตศาสตร์
- สถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

ข้าราชการ
บานาญ

วิศวกรรมอุตสาหการ

/๙๕ พล.อ.ท. รศ.วารินทร์...

- ๒๓ -

รร.นนก.

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๙๕ พล.อ.ท. รศ.วารินทร์ เจริญรัตน์

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ป.โท คณิตศาสตร์

เชี่ยวชำญ
- คณิตศาสตร์ประยุกต์
- คอมพิวเตอร์

ม.มหิดล

สถำนภำพ
ข้าราชการ
บานาญ

๙๕

รองศาสตราจารย์

ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า

- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า

Rensselaer
Polytechnic Institute

ข้าราชการ
บานาญ

๙๗ น.ท. รศ.ทศพล บุญเกิน

รองศาสตราจารย์

ป.เอก คอมพิวเตอร์

Computer Science

Cranfield University,
Cranfield UK

ข้าราชการ
บานาญ

๙ข

พล.อ.ต. รศ.วิรัตนื ศิริวัฒน์

รองศาสตราจารย์

ป.โท

Compruter Science Compruter Science

West Coast University

ข้าราชการ
บานาญ

๙๙

น.อ.หญิง รศ.บาจรีย์ นวลเพ็ชร

รองศาสตราจารย์

ป.โท

มนุษยศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์

ข้าราชการ
บานาญ

พล.อ.ท. รศ.สมโภชน์ ผิวเหลือง

ภาษาอังกฤษ

สถำบัน

/๑๐๐ น.อ.หญิง รศ.รชยา...

- ๒๔ -

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๑๐๐ น.อ.หญิง รศ.รชยา ศรีเกษม

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ป.โท สังคมศาสตร์

รร.นนก.

เชี่ยวชำญ
สถำบัน
- สังคมวิทยาประยุกต์
ม.เกษตรศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- สังคมวิทยาประยุกต์
- ภาษาไทย
- ประวัติศาสตร์ไทย และมรดกทาง
วัฒนธรรมไทย
- เขียนบทความลงวารสาร และ
หนังสือพิมพ์ เขียนบทละครและบท
พากย์
- ตรวจเอกสารการใช้ภาษาไทยให้เป็น
ภาษาทางการ
- เป็นบรรณาธิการตรวจสอบเอกสาร
เพือ่ ตีพิมพ์
- พิธีกรในงานที่เป็นทางการ พิธีการ
เกีย่ วกับความเป็นไทย
- พิธีกรในงานสัมมนาเชิงวิชาการ
(สนทนากับผู้บรรยายตลอดรายการ)

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

สถำนภำพ
ข้าราชการ
บานาญ

