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หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

 จ ำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย ์
  อำจำรยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร   
ล าดบั
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี 
1. อำจำรย ์ ดร.อำภำกร  วฒันะ 331xxxxxxxxxx วศ.บ. 

วศ.ม. 
วท.ด. 

วศิวกรรมเคร่ืองกล 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 
พลงังำนทดแทน 

มหำวทิยำลยัรังสิต 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
มหำวทิยำลยันเรศวร 

2535 
2541 
2554 

2. รองศำสตรำจำรย ์ ดร.พินิจ  งำมสม 310xxxxxxxxxx วศ.บ. 
 

M.S.M.E. 
Ph.D. 

วศิวกรรมเคร่ืองกล 
 
Mech. Eng. 
Mech. Eng. 

สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำร
ลำด กระบงั 
Texas A&M University, U.S.A. 
Oklahoma State University U.S.A. 

2534 
 

2540 
2544 

3. ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ นำยญำณวฒิุ  สุพิชญำงกรู 360xxxxxxxxxx วศ.บ. 
วศ.ม. 

วศิวกรรมเคร่ืองกล 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 

มหำวทิยำลยัรังสิต 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

2535 
2539 

4. อำจำรย ์ ดร.วรรณี  เอกศิลป์ 310xxxxxxxxxx วท.บ. 
วศ.บ. 
วท.ม. 
วศ.ม. 
วท.ด. 

เคมี 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 
เทคโนโลยพีลงังำน 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 
เทคโนโลยพีลงังำน 

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
สถำบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 

2524 
2550 
2529 
2549 
2539 

5. อำจำรย ์ ดร.วรุตม ์ เอมอุดม 320xxxxxxxxxx B.S.M.E. 
M.S.M.E. 

Ph.D. 

Mech. Eng. 
Mech. Eng. 
Mech. Eng. 

University of Illinois at Chicago, U.S.A. 
University of Illinois at Chicago, U.S.A. 
University of Illinois at Chicago, U.S.A. 

2539 
2540 
2546 
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   อำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร 
 

ล าดบัที่ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปี 

1. อำจำรย ์ นำยอภิวฒัน์ สูยะโพธ 521xxxxxxxxxx วศ.บ. 
M.Sc. 
Ph.D 

วศิวกรรมเคร่ืองกล 
Automotive Engineering 
Automotive Engineering 

มหำวทิยำลยัรังสิต 
Coventry University, UK 
University of Bath, UK 
 

2540 
2544 
2556 

2. อำจำรย ์ นำงวรีรัตน์  ลำยทอง 310xxxxxxxxxx วท.บ. 
Grad. Dip. 
วศ.บ. 
วท.ม. 

วทิยำศำสตร์ทัว่ไป 
เทคโนโลยพีลงังำน 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 
เทคโนโลยพีลงังำน 

มหำวทิยำลยัศิลปำกร 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 
สถำบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 
 

2525 
2530 
2550 
2532 

3. อำจำรย ์ นำยพนัธ์ุศกัด์ิ  ไทยสิทธิ 310xxxxxxxxxx ปทส. 
คอ.ม. 

 
ปร.ด. 

ไฟฟ้ำส่ือสำร 
เทคโนโลยเีทคนิคศึกษำ 
 
นวตักรรมกำรเรียนรู้ทำง
เทคโนโลย ี
 

สถำบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้   
พระนครเหนือ 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 

2539 
2543 

 
2554 

4. อำจำรย ์ นำยเอกณรงค ์ใจยงค ์ 130 xxxxxxxxxx วศ.บ. 
 

วศ.ม. 

วศิวกรรมเมคำทรอนิกส์ 
 
วศิวกรรมระบบควบคุม 

สถำบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 
สถำบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 
 

2549 
 

2555 
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ล าดบัที่ 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ ช่ือ-สกลุ 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปี 

5. อำจำรย ์ นำยพิพฒัน์พงศ ์วฒันวนัย ู 311 xxxxxxxxxx อส.บ. 
 

วศ.ม. 
D.Eng. 
Ph.D. 

เทคโนโลยยีำนยนต ์
 
วศิวกรรมพลงังำน 
Energy Engineering 
Mechanical Engineering 
 

สถำบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 
Chiang Mai University 
Saitama University, Japan 

2544 
 

2550 
2553 
2555 

 




