
  

รายชื่ออาจารย์ใหม่ (เข้าท างาน ตั้งแต่ปี 2560 - 2562) และ 
นักวิจัยพี่เลี้ยงท่ีได้รับการเสนอชื่อมาจากภาควิชา 

 ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงของคณะวิศวกรรมสาสตร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยพี่เลี้ยงได้
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นน้อง และให้นักวิจัยรุ่นน้องสามารถลดเวลาการศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้พบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหารด้านวิจัยคณะฯ กับ อาจารย์ใหม่ที่เข้าท างานในช่วงปี  2560-2562 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม  
2562  ไปแล้วนั้น 
 ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรม “พบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหารด้านวิจัยคณะฯ กับ อาจารย์ใหม่ที่เข้าท างาน
ในช่วงปี 2560-2562” (ครั้งที่ 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม  2562 เวลา 13.30 น.–15.30 น.  ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
ชื่ออาจารย์ใหม่ ภาควิชา นักวิจัยพ่ีเลี้ยงที่จับคู่แล้ว 

ชื่อนักวจิัยพ่ีเลี้ยง ภาควิชา 

1 Dr.Leo Paul Vaurs คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

2 ดร.สุธาทิพย์ สินยัง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รศ.ดร.จรงค์พันธ์  มุสิกะวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
3 ดร.เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

4 ดร.วสันต์ จันทรโชติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ.ดร.มติรชัย จงเช่ียวช านาญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5 ดร.พลสิทธ์ิ ศานติประพันธ ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ.ดร.กองพล อารรีักษ ์

 
สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

6 ดร.ธนาธิป ลิ่มนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

2 ดร.ชุกรี แดสา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รศ.ดร.ธเนศ รตันวิไล 
ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ ์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

5 ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี   

6 ดร.ทรงธรรม โพธิ์ถาวร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี รศ.ดร.ราม แย้มแสงสังข์ ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
7 ดร.วีรเดช  กีรติธนวิทย ์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ   
8 ดร.สลิตา เพชรสังข ์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุร ี ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ 
10 ดร.อภิเดช บูรณวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
13 ดร.ชลากร ครุพงศ์สิริ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท ์

รศ.ดร.วิกลม ธีรภาพขจรเดช 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 นักวิจัยพ่ีเลี้ยงที่ได้รับการเสนอชื่อมาจากภาควิชา 

ชื่อนักวจิัยพ่ีเลี้ยง ภาควิชา ชื่อนักวจิัยพ่ีเลี้ยง ภาควิชา 

1. รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 12. รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ศ.ดร.สุชาติ  ลิ่มกตญัญ ู ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 13. รศ.ดร.วิกลม ธีรภาพขจรเดช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

3. รศ.ดร.จรงคพ์ันธ์  มุสิกะวงศ ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 14. รศ.ดร.มิตรชัย จงเช่ียวช านาญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
4. รศ.ดร.ปฐเมศ  ผาณิตพจมาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 15. รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5. รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 16. รศ.ดร.ภาณุมาส ค าสัตย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

6. ผศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 17. ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
7. รศ.ดร.ราม แย้มแสงสังข์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 18. รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

8. รศ.ดร.จันทิมา  ช่ังสิริพร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 19. รศ.ดร.พีระพงค์ ทีฆสกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
9. ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 20. รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

10. ผศ.ดร.วิษณุ  ราชเพ็ชร ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 21. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
11. รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานต ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 22. ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2.pdf
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http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1).pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%96.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8E%E0%B8%90%E0%B8%B2.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1).pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1).pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A8%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1).pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%96.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD..%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1).pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1).pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A8%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1).pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroupV2/fileupload/2562/641/%E0%B8%AD.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1).pdf


  
30 เม.ย.62 


