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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา  โทร.7410 
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............................................................................................................................. ................................................. 

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
 
 ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จ านวน 12 สาขาวิชา เพ่ือให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จ และเริ่มใช้ 
ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 9. สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 10. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 11. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 12. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 
 จึงขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. ผศ.ชายชาญ โพธิสาร   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
       พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 2. รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลติวิศวกร สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล และตอบสนองความต้องการของสังคม 

 3. ศ.ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
       มหานคร 
 4. ดร.ฐิติพร สังข์เพชร  กองวางแผนการลงทุนระบบส่งไฟฟ้า  
       ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
       ประเทศไทย 
 5. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์  บริษัท Western Digital จ ากัด 
คณะกรรมการ 
 1. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ประธานกรรมการ 
 2. ผศ.ดร.วิกลม ธีรภาพขจรเดช  กรรมการ 
 3. ดร.ไพโรจน์ วุ่นชุม   กรรมการ 
 4. ผศ.ดร.กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์  กรรมการ 
 5. ผศ.สุนทร ปิยรัตนวงศ ์  กรรมการ 
 6. ดร.วฤทธิ์ วิชกูล   กรรมการ 
 7. ผศ.ดร.ภาณุมาส ค าสัตย์   กรรมการ 
 8. ผศ.ธวัชชัย ทางรัตนสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. รศ.สมชาย แตรตุลาการ  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
       ศูนย์รังสิต 
 2. นายสาโรช ปริยะวาที  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา 
 3. นายฐานะพงษ์ แก้วกนิษฐารักษ์  ศูนย์ซ่อมบ ารุงเครื่องมือแพทย์ คณะ 
       แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 4. นายเกรียงไกร พุทธรัตน์  โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ 
 5. นายณัฐภัท ศิวรักษ์   โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 
คณะกรรมการ 
 1. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ประธานกรรมการ 
 2. รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์  กรรมการ 
 3. ผศ.สาวิตร ์ ตัณฑนุช   กรรมการ 
 4. ผศ.สุระพล เธียรมนตรี  กรรมการ 
 5. ดร.รักกฤตว์ ดวงสร้อยทอง  กรรมการ 
 6. ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ  กรรมการ 
 7. รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
       ศูนย์รังสิต 
 2. ดร.บรรพต หอบันลือกิจ  บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด 
 3. นายวิภ ู  พิวัฒน์   หัวหน้ากองบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนะ 
 4. นายสมยศ กีรติชีวนันท์  บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 5. นายวรพจน์ ธรรมเลอศักดิ์  บริษัท 3114 เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
คณะกรรมการ 
 1. ดร.ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา   ประธานกรรมการ 
 2. รศ.ก าพล ประทีปชัยกูร  กรรมการ 
 3. ดร.จีระภา สุขแก้ว   กรรมการ 
 4. ดร.ภาสกร เวสสะโกศล  กรรมการ 
 5. ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 3. นายวิกรานต์ ลิ่มสวัสดิ์  บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 4. ดร.บรรพต หอบันลือกิจ  บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด  
 5. นายจตุพร วุฒิวงศ ์   บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
คณะกรรมการ 
 1. รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี  ประธานกรรมการ 
 2. ดร.อารีย์ ธีรภาพเสรี  กรรมการ 
 3. ดร.วฤทธิ์ วิชกูล   กรรมการ 
 4. รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล  กรรมการ 
 5. นายปรมินทร์ เณรานนท์  กรรมการ 
 6. นางสาวชลิตา หิรัญสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. รศ.ดร.จรูญ รุ่งอมรรัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. ผศ.ดร.พุทธิพล ด ารงชัย   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 
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 3. นายพงษ์ศักดิ์ ดิฐพงศ์ภักดี  บริษัท คริสเตียนีและนีลเซ็น (ไทย) จ ากัด  
       (มหาชน) 
 4. นายสมศักดิ์ นวลใย   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จ ากัด 
       (มหาชน) 
 5. นายทวี  สกุลเวช   ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 18 
คณะกรรมการ 
 1. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ประธานกรรมการ 
 2. รศ.ดร.สุชาต ิ ลิ่มกตัญญู  กรรมการ 
 3. นายสิทธิชัย พิริยคุณธร  กรรมการ 
 4. ผศ.เอกรัฐ สมัครัฐกิจ  กรรมการ 
 5. ผศ.ดร.ภาสกร ชัยวิริยะวงศ์  กรรมการ 
 6. ผศ.ดร.ธนันท ์ ชุปอุปการ  กรรมการ 
 7. ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ  กรรมการ 
 8. ดร.ชัชวิน ศรีสุวรรณ  กรรมการ 
 7. ดร.วิชัยรัตน ์ แก้วเจือ   กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวสุพิศ นนทะสร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. รศ.ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2. รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร 
 3. นายเจษฎา โชติวัฒนศักดิ์  บริษัท เอเชี่ยนน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
 4. นายศิริพงศ์ พะสริ   บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จ ากัด 
 5. นายไสว  โลจนะศุภฤกษ์  ส านักงานโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 3  
       กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
คณะกรรมการ 
 1. รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์  ประธานกรรมการ 
 2. รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์  กรรมการ 
 3. ผศ.ดร.ชัยศร ี สุขสาโรจน์  กรรมการ 
 4. ผศ.ดร.ธนิยา เกาศล   กรรมการ 
 5. ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์  กรรมการ 
 6. ผศ.ดร.จรีรัตน ์ สกุลรัตน์  กรรมการ 
 7. รศ.ดร.สราวุธ จริตงาม   กรรมการ 
 8. ผศ.ผยอม รัตนมณี   กรรมการ 
 9. ดร.วัสสา คงนคร   กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวสุพิศ นนทะสร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2. รศ.ดร.นิวิท เจริญใจ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 3. นายอภินันท์ ศรสีมานุวัตร  บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 4. นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์  บริษัท เซอรา ซี-เคียว จ ากัด 
 5. รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะกรรมการ 
 1. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ปรึกษา 
 2. รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์  ประธานกรรมการ 
 3. รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล  กรรมการ 
 4. ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล   กรรมการ 
 5. นายศิวศิษย์ วิทยศิลป์  กรรมการ 
 6. ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางสาวสรินดา อรุณพันธ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. รศ.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
       จอมเกล้าพระนครเหนือ  
 
 3. นายธีรวัฒน ์ อภิชาโต   บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด 
 4. นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์  บริษัท เซอรา ซี-เคียว จ ากัด 
 5. รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
คณะกรรมการ 
 1. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ปรึกษา 
 2. รศ.วนิดา รัตนมณี   ประธานกรรมการ 
 3. รศ.สมชาย ชูโฉม   กรรมการ 
 4. รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล   กรรมการ 
 5. ผศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์   กรรมการ 
 6. นายศิวศิษย์ วิทยศิลป์  กรรมการ 
 7. ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวสรินดา อรุณพันธ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 



เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลติวิศวกร สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล และตอบสนองความต้องการของสังคม 

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. รศ.ดร.ภิญโญ มีช านะ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. ผศ.ดร.ชัยโรจน ์ รัตนกวิน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 3. นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด 
 4. นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ  ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
       เขต 1 (สงขลา) 
 5. นายอ าพล กิติโชติกุล  เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
       ไทย  
คณะกรรมการ 
 1. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่  ประธานกรรมการ 
  และวัสดุ  
 2. รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล   กรรมการ 
 3. รศ.ดร.เล็ก สีคง   กรรมการ 
 4. ผศ.ดร.ธวชัชัย ปลูกผล   กรรมการ 
 5. รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส  กรรมการ 
 6. รศ.กัลยาณี คุปตานนท์  กรรมการ 
 7. ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี  กรรมการ 
 8. นายพงศ์พัฒน์ สนทะมิโน  กรรมการ 
 9. ดร.วิษณุ  ราชเพ็ชร  กรรมการ 
 10. นางสาวหทัยชนก วัฒนศักดิ์  กรรมการ 
 11. นายพงศ์ศิริ จุลพงศ์   กรรมการ 
 12. ดร.สมใจ จนัทร์อุดม  กรรมการ 
 13. นายวิฆเนศว์ ด าคง   กรรมการและเลขานุการ 
 14. นางทิชากร สุวรรข า   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
       พระจอมเกล้าธนบุรี 
 2. ดร.ภาวด ี อังค์วัฒนะ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  
       ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       แห่งชาติ 
 3. ดร.วรรณี ฉินศิริกุล  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  
       ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       แห่งชาติ 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 



เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลติวิศวกร สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล และตอบสนองความต้องการของสังคม 

 4. ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์    
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 5. นางสาวศศมณ โพชนุกูล  บริษัท Asian Honda Motor, co., Ltd. 
คณะกรรมการ 
 1. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่  ประธานกรรมการ 
  และวัสดุ  
 2. รศ.ดร.เล็ก สีคง   กรรมการ 
 3. รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล   กรรมการ 
 4. ผศ.ดร.ธวชัชัย ปลูกผล   กรรมการ 
 5. รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส  กรรมการ 
 6. รศ.กัลยาณี คุปตานนท์  กรรมการ 
 7. ดร.วิษณุ  ราชเพ็ชร  กรรมการ 
 8. ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี  กรรมการ 
 9. นายพงศ์พัฒน์ สนทะมิโน  กรรมการ 
 10. นางสาวหทัยชนก วัฒนศักดิ์  กรรมการ 
 11. นายพงศ์ศิริ จุลพงศ์   กรรมการ 
 12. ดร.สมใจ จันทร์อุดม  กรรมการ 
 13. นายวิฆเนศว์ ด าคง   กรรมการและเลขานุการ 
 14. นางทิชากร สุวรรข า   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. รศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 3. รศ.ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. นายกฤษณะ กฤษณภักดิ์  บริษัท Halliburton Energy Services lnc., 
 5. นายสมโพธิ หอมจ ารูญ  บริษัท C. A. S. Paper Mill 
คณะกรรมการ 
 1. รศ.ดร.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์  ประธานกรรมการ 
 2. ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร   กรรมการ 
 3. ดร.สุธรรม สุขมณี   กรรมการ 
 
 4. ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์  กรรมการ 
 5. ดร.สุรัสวด ี กังสนันท์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 



เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลติวิศวกร สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล และตอบสนองความต้องการของสังคม 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. ผศ.อภิเนตร อูนากูล   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
       เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 2. รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
       จอมเกล้าธนบุรี 
 3. นางสาวอัมพิกา จันทรภักด ี  บริษัท Microsoft ประเทศไทย 
 4. ดร.กมล  เขมะรังษี  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
       แห่งชาติ 
 5. ดร.วรพล วทัญญุตา  ธนาคารไทยพาณิชย์ (ส านักงานใหญ่) 
คณะกรรมการ 
 1. ดร.อารีย์ ธีรภาพเสรี  ประธานกรรมการ 
 2. ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต  กรรมการ 
 3. ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์  กรรมการ 
 4. ผศ.ดร.แสงสุรีย ์ วสุพงศ์อัยยะ  กรรมการ 
 5. ดร.ปัญญยศ ไชยกาฬ   กรรมการ 
 6. ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย  กรรมการ 
 7. นางสาวณ.ชนม์ ประยูรวงศ์  เลขานุการ 
  

 ในการนี้  จึงขอให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 
 

                                                                   
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล) 

            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
      ปฏิบัติราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์            

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 

(อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร) 


