รำยชื่อผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพื่อกำรเผยแพร่หลักสูตรTQR (เฉพำะกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

1 P570503R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

วันวิสาข์

กระแสร์คุปต์

ภาควิชาเทคโนโลยี
การอาหาร คณะ
เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วท.บ. (จุลชีววิทยา) วท.ม. (วิทยาศาา
สตร์การอาหาร)

2 P570172R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สมจารี

ปรียานนท์

ภาควิชาสถิติ คณะ จุฬาลงกรณ์
พาณิชยศาสตรและ มหาวิทยาลัย
การบัญชี

สต.บ. (การ
M.Eng.
ประมวลผลด้วย
(Administration
เครื่องคอมพิวเตอร์) Engineeing)

3 P570127R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

เสาวนิตย์

ชอบบุญ

โปรแกรมวิชา
ชีววิทยาและ
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

B.Sc. (Biology)

4 P570131R1 อาจารย์

นาย

โชติ

เนืองนันท์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยาศาสตร์และ
ราไพพรรณี
เทคโนโลยี

5 P570306R1 รองศาสตราจารย์

นาง

ลิลลี่

6 P570277R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

7 P570329R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

Ph.D. (Food
Science and
Technology)

วิทยาศาสตร์และ Food Science
Microbiology
เทคโนโลยี
and Technology

D.Eng.
(Administration
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ Information
เทคโนโลยี
System

Information
Technology

วิทยาศาสตร์และ Microbiology
เทคโนโลยี

Biology

M.Sc.
(Microbiology)

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

592/3 ซ. รามคาแหง
24 แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพ
10240

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

02 3004553
ext 3794

โปรแกรมวิชาชีววิทยา
และชีววิทยาประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์แล
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เลขที่ 160 ถนน
กาญจนวนิช ต.เขารูป
ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
90000

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

092-594-1924

086-957-0362

ค.บ.
วท.ม. (การสอน
(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) ฟิสิกส์)

Ph.D. (Physics)

วิทยาศาสตร์และ Physics
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ศึกษา 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ช 039-471060
การสอน
มูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.
วิทยาศาสตร์
จันทบุรี

กาวีต๊ะ

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม.
(เกษตรศาสตร์)

Ph.D. (Crop
Physiology and
Botany)

วิทยาศาสตร์และ เกษตร
เทคโนโลยี

พฤกษศาสตร์

วรรทณา

สินศิริ

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม.
(พืชศาสตร์)

วท.ด. (ปฐพีศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี
การเกษตร และ
อุตสาหกรรมเกษตร

081-662-0143

วิเชียร

อุน่ เรือน

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

ปร.ด. (การปรับปรุง
พันธ์พชื )

วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี

ช่างอุตสาหกรรมบริหารธุรกิจ

086-875-7696

อิสระ

061-774-5641

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

ภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

8 P570467R1 ศาสตราจารย์

นาย

ดนัย

บุณยเกียรติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B.S. (Agriculture) M.S.
(Horticulture)

9 P600086R1 รองศาสตราจารย์

นาย

อานนท์

เทีย่ งตรง

10 P570307R1 รองศาสตราจารย์

นาง

กมลพรรณ

นามวงศ์พรหม

11 P570106R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

อภิรดี

เมืองเดช

สาขาวิชาเคมี คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยาสาสตร์และ
ราชนครินทร์
เทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา

12 P570148R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ปทุมทิพย์

ปราบพาล

สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วท.บ. (เคมี)
ราชมงคลกรุงเทพ

13 P570097R1 รองศาสตราจารย์

นาง

รัตนา

สนัน่ เมือง

ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก

14 P570300R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ประดิษฐ์

มีสุข

15 P570600R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ศศิวมิ ล

วุฒกิ นกกาญจน์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วท.บ. (เคมี)
คณะวิทยาศาสตร์ ราชมงคลกรุงเทพ
และเทคโนโลยี

วท.ม. (ปิโตรเคมี)

16 P570112R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

พิทักษ์

อยู่มี

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วท.ม. (เคมี)

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

Ph.D. (Horticulture) วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาควิชาพืชศาสตร์และ 053944040-1 05394040-1
ปฐพีศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี
วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม.
(เกษตรศาสตร์)
เน้นพืชสวน

_

วิทยาศาสตร์และ เกษตรศาสตร์ เน้น วิทยาศาสตร์ เน้น
เทคโนโลยี
พืชศาสตร์
พฤกษศาสตร์
ชีววิทยา

กศ.บ. เกียรตินิยม
(เคมี)

วท.ม. (เคมี)

ปร.ด. (การบริหาร
การพัฒนา)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

กศ.บ. (เคมี)

เคมี

คณะวิทยาสาสตร์และ 038-515828
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

081-173-9574

วท.ม. (เคมีเทคนิค) วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

เคมีเทคนิค

เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ

02-287-9600 ต่อ
7116

กศ.ม.(เคมี)

เคมีสิ่งแวดล้อม
และวิทยาศาสตร์
อาหาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 055-963 425
ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

081-786-4519

เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ 22879600
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120

089-456-3981

Ph.D. (Human
วิทยาศาสตร์และ เคมี
Development and เทคโนโลยี
Family Study)

กศ.บ. (เคมี) เกียรติ กศ.ม. (อุดมศึกษา
นิยมอันดับ 1
และการฝึกหัดครูเคมี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

วท.บ. (เคมี)

วท.ด. (เคมี)

02 287 9600
ต่อ 7116

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

การสอนเคมี

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป 156 หมู่ 5 ตาบล
055-267113
พลายชุมพล อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

081-707-6898

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

17 P570119R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สมภพ

เภาทอง

18 P570113R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

ดวงพร

19 P570093R1 รองศาสตราจารย์

นาย

20 P570096R1 รองศาสตราจารย์

21 P570098R1 รองศาสตราจารย์

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
การเกษตร

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

กศ.บ. (เคมี)

วท.ม. (เคมีศึกษา)

ภูผ่ ะกา

อิสระ

กศ.บ. (เคมี)

วท.ม. (เคมี)

สุรศักดิ์

วัฒเนสก์

อิสระ

วท.บ. (เคมี)

นาย

ธณัฏฐ์คุณ

มงคลอัศวรัตน์

สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬา
ภรณ์

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

นาย

อภิสิฏฐ์

คงสะเสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

22 P570115R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สุวมิ ล

เรืองศรี

สาขาวิชาเคมี คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิทยาศาสตร์และ
นครปฐม
เทคโนโลยี

23 P570316R1 อาจารย์

ปัญญานีย์

พราพงษ์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าธนบุรี

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วท.บ. (เคมี)

-

กศ.ด. (วิทยาศาสตร
ศึกษา)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรศึกษา

089-499-9015

Ph.D. (Chemistry)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

081-681-4554

วท.ด. (เคมี)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

วิชัย

ริ้วตระกูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

25 P570091R1 รองศาสตราจารย์

น.ส.

จุไรรัตน์

ดวงเดือน

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วท.บ. (เคมี)

D.E.A. (Industrial D.T.C. (Chemical
Chemistry)
Engineering)
(Mention A. Bien)

วิทยาศาสตร์และ เคมี เคมีประยุกต์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

เฉลิมเกียรติ

ดุลสัมพันธ์

เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

วศ.ม. (นิวเคลียร์
เทคโนโลยี)

วิทยาศาสตร์และ เคมี, ชีวะ,
คณิตศาสตร์,
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์,
เทคโนโลยี,
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีอาหาร
ชีวภาพ, นิวเคลียร์
เทคโนโลยี

วท.ด.
(เทคโนโลยีชีวภาพ)

วิทยาศาสตร์สิง
แวดล้อม

073 299628

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
การเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

นาย

วท.บ. (เคมี)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

วิทยาศาสตร์และ เคมี
เทคโนโลยี

24 P600056R1 ศาสตราจารย์

26 P570107R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

081-608-6506

85 หมู่ 3 มหาวิทยาลัย 034-261057
ราชภัฏนครปฐม ถ.
มาลัยแมน อ. เมือง จ.
นครปฐม 73000

086-6794429

46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 28785014
แขวงท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600

081-825-3365

39/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900

081-713-4828, 090934-5749

02-942-6900

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

ถกลภักดี

วิทยาสตรศึกษา
(เคมี) / คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

28 P570583R1 อาจารย์

สุวรรณา

เดชาทัย

สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง วท.บ. (เคมี)
ประยุกต์ สานักวิชา
วิทยาศาสตร์

วท.ม. (เคมีอนิ ทรีย์) ปร.ด. (เคมีอนิ ทรีย์)

29 P570509R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

อนุชัย

ธีระเรืองไชยศรี

คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ภ.บ.

30 P570515R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

ฤดี

นิยมรัตน์

การจัดการ
อุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ราชภัฏสวนสุนันทา

วท.บ. (เทคโนโลยี
เซรามิกส์)

31 P570508R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

อิสริยาภรณ์

ดารงรักษ์

หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เกษตรศาสตร์ คณะ ยะลา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
การเกษตร

32 P570462R1 รองศาสตราจารย์

สุคนธ์ชื่น

ศรีงาม

ภาควิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส วท.บ. (เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
ตร์
ทางอาหาร)
เทคโนโลยีการ
อาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

33 P570563R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ยงศักดิ์

ขจรผดุงกิตติ

อิสระ

34 P570635R1 อาจารย์

น.ส.

อิริยา

ผ่องพิทยา

อิสระ

35 P570171R1 รองศาสตราจารย์

นาย

วิรัตน์

พงษ์ศิริ

ภาควิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สารสนเทศ คณะ
มหาสารคาม
วิทยาการสารสนเทศ

M.S. (Polymer
Science)

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

ปัณณ์รภัส

นาง

วท.บ. (เคมี)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

27 P570525R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

น.ส.

มหาวิราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

1 หมู2่ 0 ถนน
พหลโยธิน คลองหนึง่
คลองหสวง ปทุมธานี

วิทยาศาสตร์และ เคมีอนิ ทรีย์
เทคโนโลยี

เคมี และเคมี
ประยุกต์

333 หมู่ 1 ตาบลท่าสุด 053-916-364
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100

053-916-364

วท.ม. (คอมพิวเตอร์) ค.ด. (เทคโนโลยีและ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)
เทคโนโลยี
สื่อสารการศึกษา

เภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
02-2188301
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

02-218-8301

กศ.ม.
Ph.D. (Technology วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและ
(อุตสาหกรรมศึกษา) Management)
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1 ถนนอูท่ องนอก เขต 21601438
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

081-902-3524

ปร.ด. (การจัดการ
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษต
ทรัพยากรเกษตรเขต เทคโนโลยี
ร
ร้อน) เน้นการจัดการ
ดิน

2993089

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์และ เคมีและวิศวกรรม เคมี
เทคโนโลยี
เคมี

วท.บ.
วท.ม.
(เกษตรศาสตร์) พืช (เกษตรศาสตร์)
ศาสตร์
ปฐพีวทิ ยา

Ph.D. (Polymer
Chemistry and
Engineering)

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

095-047-4444

การจัดการเกษตร 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะ 073299699 ต่อ 093-581-3597
และทรัพยากร
เตง อ.เมือง จ.ยะลา
71200
เกษตร , การ
95000
จัดการทรัพยากร
ดิน

M.Sc. (Food
Technology)

Ph.D. (Food
Technology)

B.Sc. (Biology)

M.Sc.
(Environmental
Science)

Ph.D. (Agricaltural วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์
Science)
เทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม

089-220-7093

วท.บ. (ชีววิทยา
ประยุกต์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เทคโนโลยีชีวภาพ

085-018-3687

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

ศษ.บ.
พบ.ม. (สถิติ)
(คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

18 ซอยกรุงเทพนนท์
14 ถนนกรุงเทพนนทบุรี อ.เมือง จง
นนทบุรี 11000

02 968 4627

43754359

084-018-2740

818711778

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

M.S. (Electrical
Engineering)

36 P570180R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สุวมิ ล

วงศ์สิงห์ทอง

เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกริก
สารสนเทศและการ
จัดการ

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

37 P570195R1 อาจารย์

นาย

จตุรงค์

จิตติยพล

สาขาวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยภาค
สารสนเทศ คณะ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วิศวกรรมศาสตร์

บธ.บ.
วท.ม. (เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ) สารสเทศ)

38 P570638R1 อาจารย์

น.ส.

จิรนันท์

กมลสินธุ์

สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา บช.บ. (B.Acc.)

วท.ม. (MS)

39 P570193R1 อาจารย์

นาย

ทรงพล

นคเรศเรืองศักดิ์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วิทยาลัยเซาธ์อสี ท์
บางกอก

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

40 P570406R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สมพร

เรืองอ่อน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

41 P570146R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ธงชัย

อยู่ญาติวงศ์

42 P570190R1 อาจารย์

วิสันต์

อุไร

นาย

43 P570173R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

-

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ 199/19 ถ.มิตรภาพ อ. 043-222959-61 089-944-3742
เมือง จ.ขอนแก่น 4000

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริหารธุรกิจ

13/1 หมู่ 6 ต.หนอง
กรด อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ 60000

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

290 ถ.สรรพาวุธ บางนา 02-744-7356-6 083-946-1514
กรุงเทพฯ 10260
7 ต่อ 246

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศคุณภาพ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

เลขที่ 1 หมูท่ ี่ 4 ต.ท่างิ้ว 75377443
อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 80280

086-683-5454

สาขาวิชาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง B.S. (Physics),
คอมพิวเตอร์
B.S. (Electrical
สานักวิชาเทคโนโลยี
Engineering)
สารสนเทศ

M.S. (Industrial
Technology),
M.S. (Electrical
Engineering)

Ph.D. in Electrical
Engineering

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

สานักวิชาเทคโนโลยี
053-916-741
สารสนเทศ ม. แม่ฟ้
หลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.
เมือง
จ.เชียงราย 57100

053-916-741

ตั้งวงษ์เจริญ

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง
1 ถนนฉลองกรุง แขวง
ลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กทม.
10520

081-616-2324

เงินงอก

สาขาเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สารสนเทศ คณะ
เทพสตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศึกษา
เทพสตรี อ.เมือง จ.
ลพบุรี 15000

สถาบันเทคโนโลยีพระ วท.บ. (วิทยาการ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร คอมพิวเตอร์)
ลาดกระบัง

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ วท.ม. (เทคโนโลยี
ศึกษา)
สารสนเทศ)

ปร.ด. (บริหารการ
พัฒนา แขนง
วิทยาการวิจยั )

3 ถนนรามอินทรา
อนุสาวรีย-์ หลักสี่
บางเขน กท.10220

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

02 552 3500- 02-552-3500-9, 029, 02 970
970- 5820
5820 # 224

086-327-5407

036-427494

081-851-1171

ที่

รหัส

44 P570506

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

วรปภา

อารีราษฎร์

การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทคโนโลยี คณะ
มหาสารคาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ วท.ม. (วิทยาการ
ศึกษา), ศศ.บ. (การ คอมพิวเตอร์)
จัดการทัว่ ไป)

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา), ปร.ด. (การ
จัดการเทคโนโลยี)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ
การจัดการ
เทคโนโลยี

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
วิทยาการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์
สารสนเทศศาสตร์

133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะ 073-299699
เตง อ.เมือง จ.ยะลา

ค.อ.ม.
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาการ
คณะเทคโนโลยี
081-320-5207 081-974-5464
คอมพิวเตอร์ หรือ สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เลขที่ 80
ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด อ.เมือง จ.
มหาสารคาม 44000

45 P570343R1 อาจารย์

นาย

ศิริชัย

นามบุรี

สาขาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
การเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

ศษ.บ.
(บริหารธุรกิจ),
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

46 P570383R1 อาจารย์

นาง

พรรณิศา

คาภูเวียง

ภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยฟาร์อสี
เทอร์น

บธ.บ. (เลขานุการ) วท.ม. (เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
จัดการ)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การจัดการ

-

มหาวิทยาลัยฟาร์อสี
053-201800 053-201-800-4 ต่อ
เทอร์น เลขที่ 120 ถ. ถึง 4 ต่อ 1234 1234
มหิดล ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

47 P570357R1 อาจารย์

นาย

วีรพันธุ์

ศิริฤทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

วศ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตร์

199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย อ.เมือง จ.
เชียงราย 57000

48 P570356R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

มัชฌิมา

นราดิศร

49 P570434R1 อาจารย์

นาย

ธนัตถา

50 P570458R1 ศาสตราจารย์

นาง

51 P570594R1 อาจารย์

นาง

วศ.ม. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วศ.ด. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)

สานักวิชา
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง วท.บ.
อุตสาหกรรมเกษตร
(เกษตรศาสตร์)

M.Agr. (Plant
Pathology)

Ph.D. (Postharvest วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีหลังการ เกษตรศาสตร์
Pathology)
เทคโนโลยี
เก็บเกีย่ ว

กรพิทักษ์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ค.ม. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (การ
บริหารอุตสาหกรรม)

เพ็ญศรี

ทองนพเนือ้

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สุนีย์

คุรุธชั

ภาควิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

ค.บ.อุตสาหกรรม
ศิลป์

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

053-170-331

สานักวิชาอุตสาหกรรม 53916753
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

08 4196 8099

081-554-9757

053-916-753

อุตสาหกรรมศิลป์ 27 ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ 055 416629
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

081-785-5922

โทรคมนาคม

089-499-5788

วิทยาศาสตร์และ เภสัชเคมี
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

วศ.บ.

Master of
Engineering
Science

วิทยาศาสตร์และ ไฟฟ้า
เทคโนโลยี

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ 02-988-3655
เขตหนองจอก กรุงเทพ
10530

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

52 P570039R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

มงคล

หวังสถิตย์วงษ์

ภาควิชาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ไฟฟ้า คณะครุ
เทคโนโลยีพระจอม
ศาสตร์อตุ สาหกรรม เกล้าพระนครเหนือ

ค.อ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)

ค.อ.ด. (วิจยั และ
พัฒนาหลักสูตร)

วิทยาศาสตร์และ การเรียนการสอน/ วิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยี
การศึกษาทางด้าน หลักสูตร
ไฟฟ้า

53 P570493R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สุภาวดี

นนทแก้ว

วิทยาลัยนานาชาติ

บช.บ. (บัญชี)

M.B.A. (Business
Information
System)

Ph.D.
(Development
Administration)

วิทยาศาสตร์และ การจัดการ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ เลขที่ 2410/2 ถ.
02-579-1111, 081-481-9672
พหลโยธิน จตุจกั ร กทม. 02-561-2222
10900
ต่อ 1029

54 P570566R1 อาจารย์

นาย

ไสว

ศิริทองถาวร

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตสาหกรรม คณะ สวนสุนันทา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

วศ.บ. (วิศวกรรม
โยธา)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) Ph.D.
(Management of
Technology)

วิทยาศาสตร์และ การจัดการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจ

55 P570381R1 อาจารย์

น.ส.

วีณัฐกานต์

รัตนธีรวงศ์

สาขาวิชาวิศวกรรม
ก่อสร้าง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

วศ.ม. (วิศวกรรม และการบริหารการ
ก่อสร้าง)

วิทยาศาสตร์และ การบริหารงาน
วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี
ก่อสร้าง,วิศวกรรม
ก่อสร้าง

56 P570373R1 อาจารย์

นาง

สมสมัย

เจริญสุข

57 P570100R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ประทีป

จันทร์คง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วศ.บ. (วิศวกรรม
ราชมงคลตะวันออก
โยธา)
วิทยาเขตอุเทนถวาย

อิสระ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 02-555-2000
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
1518 ถ.ประชาราษฎร์
1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กทม.
10800

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถ.อูท่ องนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

095-959-9446

02-160-1435

081-648-2000

225 ถ.พญาไท แขวงวัง 02-252-7029
ใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

098-659-7424

วท.บ. (คณิตศาสตร์ ศศ.ม. (การสอน
ศึกษาศาสตร์)
คณิตศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ การสอน
เทคโนโลยี
คณิตศาสตร์

สถิติ

08-9754-9716

วท.บ. (คณิตศาสตร์) M.Sc. ( Industrial
Apply
Mathematics)

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

081-488-1312

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

58 P570094R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ยุทธนา

ตระหง่าน

สานักวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง วท.บ.
สารสนเทศ
(กองทัพอากาศ)

59 P570099R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ปิยะพงศ์

เนียมทรัพย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.บ. (คณิตศาสตร์) M.S.
คณะวิทยาศาสตร์
(Mathematics)

60 P570124R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

อนุสรณ์

จิตมนัส

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

61 P570136R1 อาจารย์

ชม

ปานตา

สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณิตศาสตร์และสถิติ นครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วท.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (สถิติ
ประยุกต์)

62 P570114R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

อนามัย

นาอุดม

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์

วท.บ. (คณิตศาสตร์) สต.ม. (สถิติ)

63 P570258R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

จักรินทร์

ศุขหมอก

สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

64 P570548R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรณิการ์

ม่วงชู

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

นาย

มหาวิทยาลัย

วท.บ.
(ศึกษาศาสตร์),
เกียรตินิยมอันดับ
สอง วิชาเอก
คณิตศาสตร์ วิชา
โทสถิติ

วท.ม. (คณิตศาสตร์
ประยุกต์)
M.S. (Computer
Science)

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

วท.ม. (การสอน
คณิตศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

คณิตศาสตร์

333 หมู่ 1 ตาบลท่าสุด 53916809
อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 57100

081-611-5459

Ph.D. (Mathematics) วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

สถิติ

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

053-941-040

-

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

สถิติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
075 377443
นครศรีธรรมราช อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80280

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

สถิติ

398 หมู่ 9 ต.
นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

Ph.D. (Applied
Statistics)

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

53941040

091-034-3181

056219100 ต่อ 082-456-2466
2533

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 55963102
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.
เมือง จ.พิษณุโลก

839603966

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

65 P570134R1 อาจารย์

นาย

ศุภชัย

ดาคา

66 P570481R1 รองศาสตราจารย์

นาง

บุษรา

สร้อยระย้า

67 P570179R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

พงษ์สวัสดิ์

อานาจกิติกร

68 P570188R1 อาจารย์

นาง

อัจฉรา

69 P570183R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ /
เทคโนโลยี
สถิติศาสตร์

คณิตศาสตร์
ประยุกต์ / สถิติ
ประยุกต์

อิสระ

คศ.บ.

คศ.ม.

วิทยาศาสตร์และ คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์อาหาร

คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง

ค.อ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
จัดการ)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ธารอุไรกุล

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มจธ

วท.บ. (สถิติ)

พบ.ม.สถิติประยุกต์
(คอมพิวเตอร์ศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ สถิติ 126 ถนน ประชาอุทิศ 4709858
แขวง บางมด เขต ทุง่ ครุ
กรุงเทพมหานคร
10140

02-470-9858

พรรณี

แพงทิพย์

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
การเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ กศ.ม. (เทคโนโลยี
ศึกษา)
และสือ่ สารการศึกษา

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

หลักสูตรและการ
สอน

081-591-1859

70 P570176R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชุติมา

ประสาทแก้ว

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

71 P570177R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จรัสศรี

รุ่งรัตนาอุบล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

วีระศักดิ์

คุรุธชั

73 P600062R1 ศาสตราจารย์

นาย

ศรีศักดิ์

จามรมาร

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

077 913333

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

ค.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (สถิติ
ประยุกต์)

นาย

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี
เลขที่ 272 หมูท่ ี่ 9
ตาบลขุนทะเล อาเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84100

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี

72 P600061R1 รองศาสตราจารย์

โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

081-899-4359

081-984-0728
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
045241079 ,
ลาปาง 119 ถ.
054237399
ลาปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.
เมือง จ.ลาปาง 52100

133 ถนนเทศบาล 3
ตาบลสะเตง อาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา

073-299-699

086-914-0307, 093130-7788

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

74 P570175R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ศุภาวีร์

มากดี

คณะวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ :
เทคโนโลยี
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

มัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน
เทคโนโลยี
สารสนเทศศาสตร์

เลขที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
ถนนราชธานี ตาบลใน
เมือง อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
34000

45352000

081-976-8558

75 P570185R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ทรงกรด

พิมพิศาล

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยกาฬสินืธุ วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ปร.ด.
(วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์

13 ม.14 ต.สงเปลือย
อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
46230

43602058

043-602-058

76 P570189R1 อาจารย์

น.ส.

ษมาพร

บุตตะโยธี

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิทยาลัยสันตพล
อุดรธานี

บธ.บ.
บธ.บ. (การจัดการ
(คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ) ระบบสารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

299/1 ถนนอุดร-สกล 042323464 ต่อ 087-907-6843
ตาบลหนองบัว อาเภอ 211
เมือง จังหวัดอุดรธานี
41000

77 P570599R1 อาจารย์

นาง

ศิริประกาย

พงศ์สุวรรณ

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ วท.ม. (เทคโนโลยี
ศึกษา)
สารสนเทศ)

วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

248 ถนนเพชรเกษม
ซอย 110 แขวงหนอง
ค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160

78 P570267R1 รองศาสตราจารย์

นาง

ดุษณี

ธนะบริพฒ
ั น์

Department of
Biology, Faculty
of Science

King Mongkut's
Institute of
Technology
Ladkrabang

วท.บ. (ชีววิทยา)

วิทยาศาสตร์และ จุลชีววิทยา
เทคโนโลยี

ชีววิทยา

Faculty of Science, 02-3298415
King Mongkut's
Institute of
Technology
Ladkrabang, Bangkok
10520

081-816-3202

79 P580003R1 รองศาสตราจารย์

รัชนา

ศานติยานนท์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

80 P570568R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

สุดารัตน์

ถนนแก้ว

หลักสูตรความ
มหาวิทยาลัย
หลากหลายทาง
มหาสารคาม
ชีวภาพ สถาบันวิจยั
วลัยรุกขเวช

เกษตรศาสตร์

สถาบันวิจยั วลัยรุกขเวช 043-754407
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 44150

086-226-8160

-

Ph.D. (Applied
Microbiology)

028090823 ต่อ 080-608-4144
221

วิทยาศาสตร์และ ชีวเคมี
เทคโนโลยี
วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม.
(พฤกษศาสตร์)

ปร.ด.
(เทคโนโลยีชีวภาพ)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

81 P570500R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

กัลทิมา

พิชัย

82 P570104R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

คนึงนิจ

ภูพ่ ฒ
ั น์วบิ ูลย์

83 P570103R1 รองศาสตราจารย์

นาง

จารุยา

ขอพลอยกลาง

84 P570101R1 รองศาสตราจารย์

นาง

ลัดดา

เอกสมทราเมษฐ์

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์

85 P580001R1 ศาสตราจารย์

นาย

วิเชียร

มากตุ่น

86 P570491R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

จุมพต

87 P570130R1 อาจารย์

88 P580026R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นาย

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

วท.บ.
(ศึกษาศาสตร์)
สาขาวิชาชีววิทยา

วท.ม. (การสอน
ชีววิทยา)

Ph.D. (Applied
Biology and
Biotechnology)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราขภัฏ
053 885303
เชียงใหม่ 202 ถนน
ช้างเผือก ตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

081-992-6556

อิสระ

กศ.บ (ชีววิทยา)

วท.ม (จุลชีววิทยา) Ph.D. (Biological
Siences )

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

จุลชีววิทยา

081-888-7920

วท.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (วิทยา
ศาสตรชีวภาพ)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

ชีวเคมี

080-865-2022

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ วท.บ. (ชีววิทยา)
นทร์

วท.ม. พฤกษศาสตร์ (พันธุศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

พันธุศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะ 074-288-504
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา

074-288-504

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

กศ.บ. เกียรตินิยม
(ชีววิทยา)

วท.ม (ชีววิทยา)

Ph.D. ( Fisheries
Science)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์การ
ประมง

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

098-584-8382

พุม่ ศรีภานนท์

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ค.บ. (เกียรตินิยม)
ราชมงคลสุวรรณภูมิ (ชีววิทยา)

ศศ.ม. (การสอน
วิทยาศาสตร์)

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
และเทคโนโลยีศึกษา) เทคโนโลยี
(วิชาเอกชีววิทยา)

วิทยาศาสตร์ศึกษา เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สาย
เอเชีย (กรุงเทพฯนครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
13000

ธนพันธุ์

ปัทมานนท์

สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วท.ม. (สัตววิทยา)

วท.ด. (ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม)

สัตววิทยา

สมถวิล

จริตควร

มหาวิทยาลัยบูรพา

กศ.บ. (ชีววิทยา)

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

985848382

092-2630007 089-414-4165
และ
035-709095

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ 74609607
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมูท่ ี่ 2
ตาบลบ้านพร้าว อาเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
93210

081-599-3802

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

89 P600072R1 อาจารย์

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

นาย

สว่าง

ภูพ่ ฒ
ั น์วบิ ูลย์

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลย์สงคราม

90 P570128R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

รัตนะ

ยศเมธากุล

สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ค.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (ชีววิทยา)

91 P570269R1 รองศาสตราจารย์

วศิน

อิงคพัฒนากุล

วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วท.บ. วนศาสตร์

วท.ม. วิทยาศาสตร์ Ph.D.
สิ่งแวดล้อม
Environmental
Science and
Management

92 P570512R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สัมพันธุ์

จันทร์ดี

สาขาวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี บธ.บ.
ค.อ.ม.
สารสนเทศทางธุรกิจ ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ) (คอมพิวเตอร์และ
คณะบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

93 P570451R1 ศาสตราจารย์

นาย

ประดิษฐ์

พงศ์ทองคา

94 P600077R1 รองศาสตราจารย์

คุณหญิง สุมณฑา

พรหมบุญ

95 P570276R1 รองศาสตราจารย์

นาย

มนตรี

อิสรไกรศีล

สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วท.บ.
เกษตรศาสตร์ สานัก
(เกษตรศาสตร์)
วิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

วท.ม.(พืชสวน)

96 P570483R1 รองศาสตราจารย์

นาง

ศีลศิริ

สง่าจิตร

สาขาพืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วท.บ.
คณะวิทยาศาสตร์ ราชมงคลล้านนา
(เกษตรศาสตร์)
และ
เทคโนโลยีการเกษตร

M.Sc.
(Agricultural
systems)

97 P570129R1 อาจารย์

นาย

ทองม้วน

นาเสงี่ยม

นาย

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

อิสระ

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

-

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา จุลชีววิทยา หลักสูตรครุศา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทคโนโลยี
สตรบัณฑิต สาขา นครสวรรค์ อ.เมือง จ.
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป นครสวรรค์ 60000

วิทยาศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตร
เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อม

ปร.ด. (นวัตกรรมการ วิทยาศาสตร์และ บริหารธุรกิจ
เรียนรู้ทางเทคโนโลยี) เทคโนโลยี

วท.ม. (พันธุศาสตร์)

0-5621-9100 087-313-5977
ต่อ 1401 ,
1402 , 1403 ,
1404

วิทยาศาสตร์และ พันธุศาสตร์
เทคโนโลยี

การพัฒนา
9ึ 6 หมู่ 3 ถ.พุทธ
24416000
ซอฟต์แวร์และมัล มณฑลสาย 5 ต.ศาลายา
ติมิเดีย
อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170

087-757-0766

ปรับปรุงพันธ์พชื

099-447-9441

วิทยาศาสตร์และ พันธุศาสตร์
เทคโนโลยี

อิสระ

กศ.บ. (ฟิสิกส์)

วท.ม. (การสอน
ฟิสิกส์)

Ph.D. (Plant
Physiology)

วิทยาศาสตร์และ พืชศาสตร์
เทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ พืชศาสตร์
เทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

Ed.D. (Educational วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
management)
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

750672301

สาขาพืชศาสตร์
55298438
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก ตาบลบ้าน
กร่าง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก

081-958-7737

087-314-9107

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

98 P570310R1 รองศาสตราจารย์

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

กัลณกา

สาธิตธาดา

99 P570312R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

ตวงรักษ์

นันทวิสารกุล

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

100 P570001R1 ศาสตราจารย์

นาย

กิตติชัย

วัฒนานิกร

ข้าราชการบานาญ

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

101 P570092R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ธวัช

ชิตตระการ

มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

102 P570117R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

วันชัย

สุ่มเล็ก

มหาวิทยาลัย
นครพนม

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

103 P600015R1 ศาสตราจารย์

นาย

ชูกจิ

ลิมปิจานงค์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

104 P570374R1 อาจารย์

น.ส.

จันทร์ขาว

สายแปลง

คณะ
วิทยาลัยอินเตอร์เท
วิศวกรรมศาสตร์และ คลาปาง
เทคโนโลยี

105 P570539R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ศรีจติ ร

รัตนแก้วกาญจน์

ภาควิชาวิทยาการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง วท.บ.
คอมพิวเตอร์ คณะ
(เกษตรศาสตร์)
วิทยาศาสตร์

106 P570629R1 อาจารย์

น.ส.

สุวนีย์

กุลกรินีธรรม

107 P570630R1 อาจารย์

น.ส.

เนาวรัตน์

108 P570184R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

109 P570169R1 รองศาสตราจารย์

วท.บ. (ฟิสิกส์)

วท.ม. (ฟิสิกส์
การแพทย์)

Ph.D. (Biophysics)

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

วัสดุศาสตร์

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

173/1 ถนนพหลโยธิน 054-811603-4 089-998-3277
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลาปาง

พบ.ม. (สถิติ
ประยุกต์)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2086 ถนนรามคาแหง 02-3108406
แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร
10240

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปิน่ อานาจ

สาขาวิชาวิทยาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
คอมพิวเตอร์)
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 56245501
13/1 ม.6 ต.หนองกรด
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
60240

056-245-501 ต่อ 103

อานาจ

สวัสดิ์นะที

คณะวิทยาศาสตร์

วท.ม. (วิทยาการ ปร.ด. (เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์), ค. สารสนเทศและการ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อ.ม. (เทคโนโลยี
สื่อสารเพือ่ การศึกษา
คอมพิวเตอร์ แขนง
มัลติมีเดีย)

เทคโนโลยี
สารสนเทศ /
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ /
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
02-942-5800
จันทรเกษม 39/1 ถ.
รัชดาภิเษก แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

089-9902869

สุรพงศ์

เอือ้ วัฒนามงคล

สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์

อิสระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (ฟิสิกส์)

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

น.ส.

นาย

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง วท.บ. (ฟิสิกส์)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

-

วิทยาศาสตร์และ วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

081-812-1928

02-692-2360-4 ต่อ
710

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

110 P570120R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ประยูร

ดารงรักษ์

วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา

กศ.บ. (เคมี)

กศ.ม. (เคมี)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ต. 74376667
เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
90150

081-599-4006

111 P570340R1 ศาสตราจารย์

นาย

วงศ์วรี ะ

วรรณพงศ์

คณะเทคโนโลยี

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)

วท.ม. (ปฐพีศาสตร์)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ถ.ทหาร ต.
หมากแข้ง อ.เมือง จ.
อุดรธานี 41000

081-768-2094

112 P600017R1 ศาสตราจารย์

นาย

ณรงค์ฤทธิ์

สมบัติภพ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

113 P570116R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

โองการ

วณิชาชีวะ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

114 P570102R1 รองศาสตราจารย์

สุภาคย์

ดุลสัมพันธ์

115 P570637R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สิตา

116 P570593R1 อาจารย์

น.ส.

117 P570429R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

นาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

เกษตรศาสตร์

042 211040

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์โพลี
เทคโนโลยี
เมอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

วท.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (ชีวเคมี)

Dr.rer.nat (Natural วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา
science)
เทคโนโลยี

9 ถ. แจ้งวัฒนะ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาสิทนา
ลัยราชาฏพระนคร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

วท.บ. (เคมี)

ค.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์)

ปร.ด. (สหวิทยาการ
เพือ่ การพัฒนา)

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป เคมี
เทคโนโลยี

39/1 มหาวิทยาลัยราช 02-942-5800, 083-305-5795
ภัฏจันทรเกษม ถนน
02-942-6800
รัชฎาภิเษก แขวงจันทร ต่อ 5171, 5172
เกษม เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

ทิศาดลดิลก

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

วท.บ. (เคมี)

ศศ.ม. (การสอน
วิทยาศาสตร์)

Ph.D. Science
Education

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ศึกษา เคมี /วิทยาศาสตร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนน 08-5150-1699 08-5150-1699
เทคโนโลยี
พหลโยธิน ต.คลองหนึง่
และ
อ.คลองหลวง จ.
0-2909-3025
ปทุมธานี 13180

ปราณี

ศรีกอบัว

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีปทุม ค.บ. (เคมีวท.ม. (เคมี)
วัน
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป)

-

วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม

เคมี

เอนก

เทียนบูชา

อิสระ

ค.อ.ด. (วิจยั และ
พัฒนาหลักสูตร)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์

ค.อ.บ.
ค.อ.ม. (เครื่องกล)
(วิศวกรรมเครื่องกล)

833 แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กทม.

863681755

086-6091441 866091441

099-495-1652

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ชือ่

นำมสกุล

118 P570156R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

จินดาพร

จารัสเลิศลักษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

119 P570333R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

สมหมาย

ผิวสอาด

ภาควิชาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ศษ.บ. (เคมี)
วัสดุและโลหการ
ราชมงคลธัญบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

120 P570158R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

โปรดปราน

สิริธรี ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศา
สตร์

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเคมี
เทคโนโลยี

121 P570152R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

อภิชาต

แจ้งบารุง

มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์ สกลนคร

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยี

122 P600025R1 ศาสตราจารย์

นาย

นักสิทธิ์

คูวฒ
ั นาชัย

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
(สกว.)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยี

123 P570419R1 อาจารย์

นาย

เอกอนันต์

สมบัติสกุลกิจ

สานักอธิการบดี

124 P570552R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

กฤษณพงค

ฟองสินธุ์

หลักสูตรวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บริหารงานก่อสร้าง อุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

125 P570005R1 ศาสตราจารย์

นาย

ชัย

จาตุรพิทักษ์กลุ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี

126 P570142R1 รองศาสตราจารย์

นาย

สิทธิชัย

แสงอาทิตย์

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี

วิไลลักษณ์

สระมูล

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี

127 P570151R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คำนำหน้ำ

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

วศ.บ. ( วิศวกรรม
เคมี)

วศ.ม. (เทคโนโลยี
พลังงาน)

ปร.ด. (เทคโนโลยี
อุณหภาพ)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเคมี
เทคโนโลยี

วิศวกรรม
เครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 043-754316
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 44150

089-203-5154

M.Eng. (Applied
Chemistry)

Ph.D. in
Engineering
(Molecular
Chemistry)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเคมี
เทคโนโลยี

วิศวกรรมวัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25493010
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ต.
คลองหก. อ.ธัญบุรี จ.
ปทุมธานี 12110

089-900-3227

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโทรคม
เทคโนโลยี
นาคม

วิศวกรรม
ไฟฟ้า

199/19 หมู่ 17 ถ.
043-222959-61 043-222959-61
มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ. 055-416629
เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

วศ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วศ.ม. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

วศ.บ. (วิศวกรรม
โยธา)

วศ.ม. (วิศวกรรม
โยธา)

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

บธ.ด.

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

865915183

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

128 P570347R1 อาจารย์

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

นาย

ชัยภัฏ

วรรธนะสาร

สานักงานอธิการบดี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์ วศ.บ.
เทเรซา
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

M.Sc. (Power
Electronics)

Ph.D. (Power
Electronics)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

การจัดการ
เทคโนโลยี

1 หมู่ 6 ถนนรังสิต0 3734 9933
นครนายก ต.บึงศาล อ. #128
องครักษ์ จ.นครนายก
26120

129 P570161R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

วิญญู

แสวงสินกสิกจิ

สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยเกษม
วิศวกรรมไฟฟ้า
บัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

-

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์,
วิศวกรรม
โทรคมนาคม,
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

1761 ซ.พัฒนาการ 37 023216930-8 089-895-0539
ถนนพัฒนาการ
ต่อ 1211,1215
แขวง/เขต สวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

130 P570397R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ชุมพล

อันตรเสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย วศ.บ.
ญีป่ นุ่
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

D.Ing. (Electronics) วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

131 P570147R1 รองศาสตราจารย์

นาง

นิตย์

เพ็ชรรักษ์

สายงานวิชาการ

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

D.Eng. (Electrical
Power System
Management)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

110/1-4 ถ.ประชาชื่น 02-9547300
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ต่อ 514

02-954-7300 ต่อ 514

132 P570157R1 รองศาสตราจารย์

นาย

ณัฐภพ

นิม่ ปิติวนั

ภาควิชา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.บ. (B.Eng)

M.S. (Electrical
Engineering)

Ph.D. (Electrical
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

9/1 ม.5 ต.คลองหนึง่ 29020299
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

02-9020299

133 P600028R1 รองศาสตราจารย์

นาย

บวร

ปภัสราทร

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าธนบุรี

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

134 P600081R1 รองศาสตราจารย์

นาย

อธิคม

ฤกษ์บุตร

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี

135 P570441R1 อาจารย์

นาย

พงศ์ปณต

หาญพิพฒ
ั น์พงศา

วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ค.อ.บ. (ครุศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า)

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

136 P570141R1 รองศาสตราจารย์

นาย

เอกชัย

แสงอินทร์

ภาควิชา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. (วิศวกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า
ไฟฟ้า)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.ม. (วิศวกรรม
ไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

วิศวกรรมพลังงาน 1771/1 ถนนพัฒนาการ 0-2763-2600
แขวงสวนหลวง เขต Ext. 2909
สวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี
Ph.D., D.I.C.
(Electrical and
Electronic
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

094-282-4598

089-915-2904

1110/5 ถ.วิภาวดีรังสิต 029387058-65 851516762
จอมพล จตุจกั ร กทม ต่อ 331
10900
โทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50200

053 942 401

053-942-401

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

137 P570139R1 รองศาสตราจารย์

คำนำหน้ำ

นาย

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

บุญวัฒน์

อัตชู

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

138 P570162R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ตะวันฉาย

โพธิ์หอม

วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

139 P570170R1 รองศาสตราจารย์

วิเชียร

ชุติมาสกุล

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าธนบุรี

140 P570155R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

พนมขวัญ

ริยะมงคล

141 P600029R1 รองศาสตราจารย์

บัณฑิต

ทิพากร

142 P600038R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

พนาฤทธิ์

เศรษฐกุล

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

143 P570163R1 อาจารย์

พีระพงศ์

ตริยเจริญ

ภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส วศ.บ. (วิศวกรรม
ตร์
อุตสาหการ)

144 P570402R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ปวีร์

ศิริรักษ์

สานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

145 P570149R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

ชลธิศ

เอีย่ มวรวุฒกิ ลุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

146 P570529R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

อาจรี

ศุภสุธกี ลุ

ภาค
วิศวกรรมเครื่องกล

นาย

นาย

นาย

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมไฟฟ้า/
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

วศ.บ. (การผลิต)

M.Eng.
(Manufacturing)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสา
เทคโนโลยี
หการ

วิศวกรรมอุตสหาการ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

45353300

089-711-7715

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมข้อมูล
เทคโนโลยี
อิสระ

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

M.Sc. (Electrical
and Computer
Engineering)

Ph.D. (Electrical
and Computer
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

087-806-7807

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

M.S.
(Metallurgical
and Materials
Engineering)

Ph.D. (Materials
Science and
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมวัสดุ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมอุตสา
หการ

50 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขต
จตุจกั ร กทม 10900

Ph.D. (Industrial
and Systems
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี

บริหารธุรกิจ

111 ถ.มหาวิทยาลัย อ. 44223000
เมือง จ.นครราชสีมา
30000

วศ.บ.
M.S. (Mechanical Ph.D. (Mechanical วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเครื่องกล) Engineering)
Engineering)
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

2410/2 ถ.พหลโยธิน
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900

วศ.บ. สาขาวิชา
M.Sc. (Industrial
วิศวกรรมอุตสาหการ and Systems
Engineering)

มหาวิทยาลัยศรีนครินท วศ.บ.
MEngSc
รวิโรฒ
(วิศวกรรมเครื่องกล) (Refrigeration
and Air
Conditioning)

Ph.D. (Building
วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์
Technology/
เทคโนโลยี
Sustainable Energy
Technology)

02-797-0999
ต่อ 2115

081-804-1277

961525165

025791111 ต่อ
2168

สถาปัตยกรรม
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา 026495000 ต่อ 087-934-3442
ศาสตร์และการผัง กรุงเทพฯ 10110
11019
เมือง

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

147 P570138R1 รองศาสตราจารย์

คำนำหน้ำ

นาย

ชือ่

นำมสกุล

บุญมาก

ศิริเนาวกุล

148 P570153R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

วิภาวี

ขาวิจติ ร

149 P570164R1 อาจารย์

นาย

สุรชัย

สานติสุขรัตน์

150 P570396R1 รองศาสตราจารย์

นาย

พิชิต

151 P600002R1 ศาสตราจารย์

นาย

152 P570311R1 รองศาสตราจารย์

153 P570309R1 รองศาสตราจารย์

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

To be specified

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

To be specified

วศ.บ.(ไฟฟ้า)

วศ.ม.(ไฟฟ้า) และ
Master of
Science
(Engineering
Management)
MSEM

อิสระ

วศ.บ. (วิศวกรรม
เคมี)

คณะ
มหาวิทยาลัยนอร์ทวิศวกรรมศาสตร์และ เชียงใหม่
เทคโนโลยี

สุขเจริญพงษ์

บัณฑิตวิทยาลัย

ก้องกิติ

พูสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์

นาง

จันทนี

เพชรานนท์

ภาควิชา
สถาบันเทคโนโลยีพระ
สถาปัตยกรรม
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ภายใน คณะ
ลาดกระบัง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

นาย

พิษณุ

เจียวคุณ

ภาควิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.บ. (สถิติ)

สต.ม. (สถิติ)

154 P570584R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

อัญชลี

ทองกาเหนิด

คณิตศาสตร์และ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มทร.ธัญบุรี

วท.ม. (สถิติ)

สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญีป่ นุ่

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

Ph.D. (Industrial
Engineering)

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริหารธุรกิจ/
การศึกษา/
อุตสาหกรรม/การ
ลงทุน

๐๘๑-๘๖๕-๖๙๙๓

M.Sc. (Chemical Ph.D. (Chemical
Engineering)
Engineering)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
เทคโนโลยี
สิง่ แวดล้อม

วิทยาศาสตร์เคมี

094-595-8895

วศ.บ. (วิศวกรรม
อุตสาหการ)

วศ.ม. (วิศวกรรมอุต วศ.ด. (วิศวกรรมอุต
สาหการ)
สาหการ)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมอุตสา
เทคโนโลยี
หการ

โลจิสติกส์

169 หมู่ 3 ตาบลหนอง 53819999
แก๋ว อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230

081-681-5028

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

M.Eng. (Industrial D.Eng. (Industrial
Engineering and Engineering and
Management)
Management)

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมอุตสา
เทคโนโลยี
หการ

การจัดการ
อุตสาหกรรม

1771/1 ถนนพัฒนาการ 0-2763-2600
แขวงสวนหลวง เขต ต่อ 2401
สวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

02-763-2600 ต่อ
2401

39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ. 25494137
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110

086-110-8546

วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมอุตสา
เทคโนโลยี
หการ
สถ.บ
ผ.ม. (การวางแผน
(สถาปัตยกรรม
ภาคและเมือง)
ภายใน) เกียรตินิยม
อันดับ 1

กศ.บ.
(วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์)

ปร.ด. (สถิติ)

วิทยาศาสตร์และ สถาปัตยกรรม
เทคโนโลยี
ศาสตร์

ศิลปกรรม (การ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
จิตรกรรม
ประติมากรรม
ทัศนศิลป์)

วิทยาศาสตร์และ สถิติ
เทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี
ประยุกต์

ที่

รหัส

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

คำนำหน้ำ

ชือ่

นำมสกุล

สังกัด (ภำควิชำ
และคณะ)

สังกัด (มหำวิทยำลัย/
วิทยำลัย/สถำบัน)

155 P570516R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ส.

สมบูรณ์

ชาวชายโขง

156 P570517R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

พูนศักดิ์

ศิริโสม

157 P570313R1 รองศาสตราจารย์

สุภร

กตเวทิน

ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กศ.บ. (ชีววิทยา)
คณะเกษตรศาสตร์

158 P570335R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย

เฉลิมพล

เยื้องกลาง

159 P570494R1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาง

ภาวดี

ภักดี

160 P570095R1 รองศาสตราจารย์

นาย

พินิจ

หวังสมนึก

161 P600058R1 อาจารย์

นาย

วิรัช

คารวะพิทยากุล

162 P570302R1 รองศาสตราจารย์

นาง

เพ็ญรัตน์

หงษ์วทิ ยากร

นาง

คณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะวิทยาศาสตร์ สกลนคร
และเทคโนโลยี
(อาจารย์ประจา
หลักสูตร วิทยาการ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี ระดับ
ปริญญาโท)

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี

คุณวุฒิระดับ
ปริญญำโท

คุณวุฒิระดับปริญญำ
เอก

กลุม่ วิชำที่
เชีย่ วชำญ

สำขำวิชำที่
สำขำวิชำที่
เชีย่ วชำญ ลำดับที่ เชีย่ วชำญ ลำดับ
1
ที่ 2

ทีอ่ ยู่ (ทีท่ ำงำน)

เบอร์โทรศัพท์
(ทีท่ ำงำน)

วท.บ. (สถิติ
ประยุกต์)

สต.ม. (สถิติ)

ปร.ด. (สารสนเทศ
ศึกษา)

วิทยาศาสตร์และ สถิติ/สถิติประยุกต์ สถิติ
เทคโนโลยี

กศ.บ.
(วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์)

วท.ม. (สถิติ
ประยุกต์)

ปร.ด. (สถิติ)

วิทยาศาสตร์และ สถิติศาสตร์
เทคโนโลยี

วิจยั และการ
ประเมินผล

วท.ม. (สัตววิทยา)

Ph.D. (Animal
Science)

วิทยาศาสตร์และ สัตวศาสตร์
เทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

สาขา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วท.บ. เกษตรศาสตร์ วท.ม. (สัตวศาสตร์) Ph.D. Animal
เทคโนโลยีการเกษตร ราชมงคลอีสาน
Nutrition
และสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และ สัตวศาสตร์
เทคโนโลยี

เกษตรศาสตร์

วท.ม. (สัตวศาสตร์) Ph.D. (Animal
Science)

วิทยาศาสตร์และ สัตวศาสตร์
เทคโนโลยี

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

093-592-8935

วท.ม. (Zoology)

วิทยาศาสตร์และ สัตวศาสตร์ /
เทคโนโลยี
เกษตรศาสตร์

ชีวเทคโนโลยี
ภาควิชาชีววิทยา คณะ
(Biotechnology) วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

089-422-1466

วิทยาศาสตร์และ ฟิสิกส์
เทคโนโลยี

โลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์และ ชีววิทยา
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีชีวภาพ

อิสระ

อิสระ
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์

วท.ม.
(เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.บ. (Biology)

สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวฒ
ั น์
กศ.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (สัตววิทยา)

ปร.ด. (Biology)

680 หมู่ 10 ต.ธาตุเชิง 042-970030
ชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
47000

เบอร์โทรศัพท์ที่
อนุญำตให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ สกอ.

084-428-5407

081-380-4954, 091130-6929

744 ถนนสุรนารายณ์
ตาบลในเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา30000

44233050

081-984-4312

