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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                       ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ฤทธิ์ทอง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. การทําความเย็น 
2. การปรับอากาศ 
3. วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง 

1.  ระบบการทําความเย็นและปรับอากาศ 
2.  การออกแบบระบบทําความเย็น 
3.  การวิเคราะห์ต้นทุนด้านพลังงานและความร้อน 
4.  พลังงานทดแทนในอนาคต 
 

 โทรศัพท์  09 7131 1180 

 E mail 
wrritthong@gmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  วิโรจน์ชีวัน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. การออกแบบเครื่องจักรกล  
2. กลศาสตร์วัสดุ 
  

1.  การออกแบบเครื่องจักรกล  
2.  กลศาสตร์วัสดุ  
 

 โทรศัพท ์08 1485 9213 

 E-mail 
prasertwirot@hotmail.com  

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  วรนาวิน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. หลักข้อมูลของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
2. ความปลอดภัยของวิศวกรรมเครื่องกล 
 

1.  เครื่องกลเกษตร 
 

 โทรศัพท ์ 
02 913 2424 ต่อ 4138 

 E-mail 
vorawit_nbk@hotmail.com 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อ)                       ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูภูมิ  พ่วงเจริญชัย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
2. การถ่ายเทความร้อน 
 

1. Refrigeration and Air Condition  
2. Steam mini Power plant    
3. Thermal Design 
 

 โทรศัพท ์08 1915 3553 

 E mail 
phupoom7778@gmail.com   

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

อาจารย์ศิริพล  ทองอ่อน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. กลศาสตร์ของไหล 
2. ปฏิบัติการทําความเย็นและปรับอากาศ 
 

1. ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
 
 

 โทรศัพท์ 08 1308 4392 

 E mail  siripol@gmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

อาจารย์พลรัชต์  บุญม ี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. เทอร์โมไดนามิกส ์
2. กลศาสตร์วิศวกรรม 
 

1. เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
2. การอบแห้ง 
 

 โทรศัพท ์08 1818 6092 

 E mail  polrut.b@rmtp.ac.th 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อ)                       ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

อาจารย์อนันต์  เต็มเปี่ยม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. นิวแมติกส์อุตสาหกรรม 
2. ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 
 

1. ระบบอากาศอัดในอุตสาหกรรม 
2. ระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม 
3. แขนกลนิวแมติกส ์
4. การอนุรักษ์พลังงานในงานอุตสาหกรรม 
 

 โทรศัพท ์08 1375 2519 

 E mail anan_nbk@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

อาจารย์พิเชษฐ์  บุญญาลัย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. นิวแมติกส์อุตสาหกรรม 
2. การวิเคราะห์เครื่องยนต์ 

1. ระบบนิวแมติกส์ในอุตสาหกรรม  
2. ระบบเครื่องยนต์ งาน Matching  
 

 โทรศัพท ์ 
02 836 3000 ต่อ 4169 

 E mail  
tiew_picheat@hotmail.com 
 

อาจารย์พีรสิชฌ์   ชฎาธร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. การปรับอากาศ 
2. ปฏิบัติการทําความเย็นและปรับอากาศ 
 

1. ระบบการทําความเย็นและปรับอากาศ 
 

 โทรศัพท ์08 1629 6334 

 E mail jarnjos@gmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

 
 
หมายเหตุ  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หมายถึงอาจารย์ประจําวิชาที่ระบุเป็นผู้สอนหลักคนแรกใน มคอ.3  
  2. รายการให้คําปรึกษา หมายถึงความรู้ ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                        ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  พันธุนะ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
2. เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์อุตสาหกรรม 
 

1. การปะเมินผลการประหยัดพลังงานในอุสาหกรรม 
2. การใช้เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 
3. วิจัย : Digital image processing 
4. วิจัย : Measurement & control 
5. วิจัย : Robotic controls 

 โทรศัพท ์08 1838 6780 

 E mail 
nattapong100@gmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
2. ปฏิบัติระบบไฟฟ้ากําลัง 
3. การออกแบบระบบไฟฟ้า 

1. การตรวจสอบระบบไฟฟ้า  
2. การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร  
3. การวางแผนและปฏิบัติระบบไฟฟ้ากําลัง  
4. แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว 
5. การประเมนิสมรรถนะการป้องกันฟ้าผ่า 
6. เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสม 
7. คุณภาพไฟฟ้ากําลัง 

 โทรศัพท ์08 9607 1641 

 E mail 
nattachote.r@rmutp.ac.th 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

ดร.พนา  ดุสิตากร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ไมโครโปรเซสเซอร์ 
2. การควบคุมแบบลําดับ 
 

1. การควบคุมแบบลําดับ 
 

 โทรศัพท ์08 1925 2032 

 E mail panadusita@yahoo.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อ)                       ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

ดร.พสิษฐ์  สุวรรณภิงคาร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1.  โรงต้นกําลังและสถานีไฟฟ้า 
2.  หลักมูลวิศวกรรม 
 

1. การออกแบบระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า  
2. ระบบไฟฟ้ากําลังและสายส่ง 
3. พลังงานทดแทน 
4. ระบบสายดิน 

 โทรศัพท ์08 0044 1915 

 E mail pasist@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทง  ลานธารทอง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 

1. การออกแบบระบบไฟฟ้า 
2. การออกแบบดิจิตอล 
 

 โทรศัพท ์08 9530 6092 

 E mail thong.l@rmutp.ac.th 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  ชลงัสุทธิ์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. การออกแบบระบบไฟฟ้า 
 

1. การปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน  
2. การออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน  
 

 โทรศัพท ์08 1803 9877 

 E mail    

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ทองแก้ว 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1.  วิศวกรรมสอ่งสว่าง 
2. ระบบการติดตั้งไฟฟ้า 
 

1. วิศวกรรมพื้นฐาน  
2. ระบบส่องสว่าง 
3. ระบบการทําความเย็นและปรับอากาศ 
4. พลังงาน 

 โทรศัพท ์08 9821 5017 

 E mail 
somkieat_5626@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อ)                       ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
2. การประสานสัมพันธ์การฉนวน 
 

1. งานระบบไฟฟ้าแรงสูง 
2. งานออกแบบระบบไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย 
3. งานแก้ไขการทดสอบอุปกรณ์ทางไฟฟ้าแรงสูง 
4. การสร้างระบบวิเคราะห์ การแก้ไข ปัญหาในงานทางไฟฟ้า 
5. การออกแบบระบบการอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร 

 โทรศัพท ์08 1620 3266 

 E mail 
supawud.n@rmutp.ac.th 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส  บุญเทียรทอง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 

1. ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 โทรศัพท ์08 1911 2597 

 E mail 
manat_b@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ ดาราพงษ์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า  
    (Fundamentals of Electrical Engineering) 
2. คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
    (Electrical Engineering Mathematics)  

1. ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 380V/220V  
    และระบบสายดิน 
2. มาตรการลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า  
 

 โทรศัพท ์06 2918 1189 

 E mail   pitchya@gmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อ)                       ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

อาจารย์จตุรงค์  จตุรเชิดชัยสกุล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
2. อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
 

1. การควบคุมด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (อนาล็อก) 
2. อิเล็กทรอนิกส์กําลัง และ FACTS 
3. การจัดการพลังงานไฟฟ้า 
 

 โทรศัพท ์08 2494 0999 

 E mail hslkoa@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

อาจารย์อดิศักดิ์   วิริยกรรม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ระบบไฟฟ้ากําลัง 
 

1. ระบบไฟฟ้ากําลัง 
2. โรงต้นกําลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 
3. ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
4. การออกแบบและการทํา Hardware ในงานวิจัย 
 

 โทรศัพท ์08 9519 0664 

 E mail 
V.adisak@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

อาจารย์สาคร  วุฒิพัฒนพันธ์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
 

1. การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
 

 โทรศัพท ์09 8394 5539 

 E mail sakhon@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อ)                       ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

อาจารย์พูนศรี  วรรณการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
2. เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
 

1. การควบคุมแบบลําดับ 
 

 โทรศัพท ์08 1925 2032 

 E mail panadusita@yahoo.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

อาจารย์สุรสิทธิ์   ประกอบกิจ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. วงจรไฟฟ้า 
2. การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 
 

1. การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
 

 โทรศัพท ์08 6812 1146 

 E mail 
s_prakobkit@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

อาจารย์อานนท์   สิงห์เสถียร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. วิศวกรรมระบบควบคุม 
2. เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 

1. วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 
2. วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
3. เทคนิคการฉนวนด้านไฟฟ้าแรงสูง 
4. การป้องกันฟ้าผ่า 
 

 โทรศัพท ์08 6711 7252 

 E mail 
arnon_high_voltage@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

 
 
หมายเหตุ  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หมายถึงอาจารย์ประจําวิชาที่ระบุเป็นผู้สอนหลักคนแรกใน มคอ.3 
  2. รายการให้คําปรึกษา หมายถึงความรู้ ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์                      ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 

(Automatic Machine Engineering) 
2. วิศวกรรมการบํารุงรักษา 

(Maintenance Engineering) 

1. งานทางด้าน Computer Numerical Control : CNC 
2. งานวางแผนการบํารุงรักษา 

 โทรศัพท ์08 1303 9822 

 E mail 
ch.kompan@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 
    (Computer Aided Design) 

 

1. งานการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
2. งานทางด้านการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

 โทรศัพท ์08 9138 1874 

 E mail 
psingkaew2003@yahoo.com  

 อื่นๆ      ..……………………………..  

 ..……………………………………………. 
อาจารย์สุกัญญา เชิดชูงาม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. โครงงานวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
    (Mechatronics Engineering Project  

1. งานทางด้านการสร้างแบบจําลองสําหรับกระบวนการผลิต 
    (Simulation for Manufacturing) 
2. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
    (Logistics and Supply Chain) 

 โทรศัพท ์08 5505 7465 

 E mail 
sukanya.che@rmutp.ac.th 

 อื่นๆ      ..……………………………..  

 ..……………………………………………. 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ต่อ)                      ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

อาจารย์วัชร ส่งเสริม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    (Computer Programming) 

1. การวางแผนและควบคุมการผลิต 
    (Production Planning and Control) 
2. การออกแบบผังโรงงาน 
    (Plant Design) 

 โทรศัพท ์08 9637 5557 

 E mail 
watchara.s@rmutp.ac.th 

 อื่นๆ      ..……………………………..  
..……………………………………………. 
 

อาจารย์ชลากร อุดมรักษาสกุล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

  (Preparation for Co-operative Education) 
2. สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
    (Co-operative Education for MCE) 

1. การควบคุมคุณภาพ 
    (Quality Control) 
2. การทดสอบการขึ้นรูปวัสดุแบบเป่าโป่งด้วยน้ํา 
    (Hydraulic Bulge Test) 

 โทรศัพท ์08 5128 2919 

 E mail 
chalakorn.u@rmutp.ac.th 

 อื่นๆ      ..……………………………..  
..……………………………………………. 

 
 
หมายเหตุ  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หมายถึงอาจารย์ประจําวิชาที่ระบุเป็นผู้สอนหลักคนแรกใน มคอ.3 
  2. รายการให้คําปรึกษา หมายถึงความรู้ ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ                      ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา  บุณศักดิ์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ............................................................... 
2. ............................................................... 
 

1. การออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ 
2. การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 โทรศัพท ์08 1668 7605 

 E mail  

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

อาจารย์จักรกฤษณ์  ยิ้มแฉ่ง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ............................................................... 
2. ............................................................... 
 

1. งานหล่อเครื่องประดับและโลหะทุกชนิด 
2. แก้ไขปัญหากระบวนการผลิต 
3. การควบคุมคุณภาพ 

 โทรศัพท ์08 5914 6381 

 E mail  

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

อาจารย์วิเชียร  มหาวัน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1.  .............................................................. 
2.  .............................................................. 
 

1. การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลติแม่พิมพ์เครื่องประดับ 
3. งานเครื่องประดับสมัยใหม ่

 โทรศัพท ์08 4736 3775 

 E mail  

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ (ต่อ)                     ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

อาจารย์อาวุธ  ฉายศิร ิ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ……………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………. 
 

1. งานขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับโลหะ 
2. งานคุณสมบัติของโลหะแต่ละชนิด 
3. งานเครื่องประดับสมัยเก่า 

 โทรศัพท ์09 5942 3396 

 E mail  

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

อาจารย์ธีระวัฒน์  แม้นด้วง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1.  …………………………………………………………… 
2.  ………………………………………………………….. 
 

1. โลหะวิทยา 
2. สูตรและอัตราส่วนการเจือโลหะ 
3. วัสดุทางวิศวกรรม 
 

 โทรศัพท ์08 5523 6634 

 E mail  

 อื่นๆ      ..……………………………..  
..……………………………………………. 

อาจารย์เจริญ  สมชื่อ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ……………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………… 
 

1. การชุบเคลอืบผิวเครื่องประดับ 
2. การจัดการทางอุตสาหกรรม 

 โทรศัพท ์08 1489 8233 

 E mail  

 อื่นๆ      ..……………………………..  
..……………………………………………. 

 
 
หมายเหตุ  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หมายถึงอาจารย์ประจําวิชาที่ระบุเป็นผู้สอนหลักคนแรกใน มคอ.3 
  2. รายการให้คําปรึกษา หมายถึงความรู้ ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์            ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์  ก้านแก้ว 
 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา  
1. วิศวกรรมการออกแบบแมพ่ิมพ์ฉีด 
2. วิศวกรรมงานเป่าขึ้นรูป 
 

1. การขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก ด้วยวิธีการ   
    Injection Molding and Blow Molding 
 

 โทรศัพท ์08 6902 0262 

 E mail  

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  ฉายศิริ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. งานโครงงาน 
2. งานฝึกฝีมือช่าง 
3. งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
 

1. งานโรงงานอุตสาหกรรม 
2. งานโครงสร้าง 
3. งานเชื่อม งานขึ้นรูปโลหะ 

 โทรศัพท ์08 5147 3130 

 E mail   

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

อาจารย์ประสิทธิ์  แพงเพชร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. งานวัดละเอียด 
2. ประลองวิศวกรรมการวัดและการตรวจสอบ 

1. งานตรวจสอบขนาดและรูปชิ้นงาน  โทรศัพท ์08 3890 9305 

 E mail P_sitnb@yahoo.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (ต่อ)                 ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

อาจารย์จักรวัฒน์  เรืองแรงสกุล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ออกแบบ งานวาง ผังโรงงาน 
2. งานเครื่องมือกล 
3. งานตะไบ ฝึกฝีมือ 

1. งานซ่อมบํารุงโรงงาน 
2. งานสร้างโรงงาน 
3. งานระบบไฟฟ้าโรงงาน 
 

 โทรศัพท ์08 1441 5244 

 E mail 
jakrawat.rit@gmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

อาจารย์บรรพต  ขุนจันทร ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. เขียนแบบวิศวกรรม 
2. เทคโนโลยีแม่พิมพ์โลหะ 1 
3. เทคโนโลยีแม่พิมพ์โลหะ 2 

1. งานเชื่อมบํารุงเครื่องจักรกล 
2. ระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรกล 
3. งานเครื่องมือกล 

 โทรศัพท ์08 1774 6473 

 E mail  
bunpod2499@gmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

อาจารย์วินิตย์  กิตติสหนิยม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. งานเครื่องมือกล 1 
2. งานเครื่องมือกล 2 
3. งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 

1. งานชุบโลหะด้วยความร้อน  โทรศัพท ์08 6787 9275 

 E mail  

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (ต่อ)                 ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

อาจารย์พงษ์ศักดิ์  จตุรนาคากุล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 
2. วิศวกรรมการบํารุงรักษา 

1. งานเครื่องมือกล  
2. งานบํารุงรักษาเครื่องจักร งานการเพิ่มผลผลิต 
3. งานความร่วมมือ SME ในโครงการ LTAP สวทช. 
 

 โทรศัพท ์08 1700 1611 

 E mail  

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

อาจารย์ประเสริฐ  ชุมปัญญา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. วัสดุวิศวกรรม 
2. โลหะการวิศวกรรม 
 

1. ขบวนการทางความร้อนแก่โลหะ เหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
 

 โทรศัพท ์08 5162 0582 

 E mail  
prasert_chum@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

อาจารย์อัครเวช  ศุภาคม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. การศึกษางาน 
2. งานกัดโลหะด้วยไฟฟ้า 

1. งานซ่อมบํารุงเครื่องจักร 
2. การแปรรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการ EDN, WEDM 

 โทรศัพท ์08 2583 7045 

 E mail akrawech@gmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

อาจารย์สามารถ  วัฒนวิจิตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. Jig & Fixture Design 
2. โครงงานวิศวกรรมผลิตเครื่องมือฯ 

1. งานผลิต Jig, Check Gauge, Parts 
   สําหรับงานอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตเครื่องจักรเครื่องดื่ม 
 

 โทรศัพท ์08 1451 1028 

 E mail 
samart_sfive@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (ต่อ)                 ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

อาจารย์ทวีป  สายัณห์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. กลศาสตร์ของแข็ง 
2. ปฏิบัติแม่พิมพ์โลหะ 1 
3. ปฏิบัติแม่พิมพ์โลหะ 2 

1. คํานวณเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ 
2. งานผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ดัด 
3. งานผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ขึน้รูป 
 

 โทรศัพท ์08 9541 1476 

 E mail   

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

อาจารย์ธวัชชัย  ชาติตํานาญ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. Engineering Economic 
2. Quality Control 
3. Pre-Project/Research 

1. Rubber Industry: Molding, Design Project 
2. Management, Research และงานทุนวิจัย 
3. PU Foam Molding FEM Rubber Lab 

 โทรศัพท ์08 6506 8224 

 E mail  
thawachchai.ch@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

อาจารย์สุรพงษ์  ชัยรัตน์ธรรม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ปฏิบัติแม่พิมพ์พลาสติก 1 
2. ปฏิบัติแม่พิมพ์พลาสติก 2 
3. ออกแบบ เขียนแบบแม่พิมพ์ 

1. งานออกแบบ เขียนแบบแม่พิมพ์  โทรศัพท ์08 9897 6658 
            08 6305 8018 

 E mail 
gop_gtp@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (ต่อ)                 ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

อาจารย์แจ๊ค  ชุ่มอินทร์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ปฏิบัติแม่พิมพ์พลาสติก 
2. เครื่องจักรกลอัตโนมัติฯ 

1. CAD CAM ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์ 
2. งานแม่พิมพ์อัดเศษไม้ 
 

 โทรศัพท ์08 7989 2996 

 E mail 
jack_hothot@hotmail.com  

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
อาจารย์สุนทร  คําพินิจ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. เขียนแบบวิศวกรรม 
2. เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

1. งานออกแบบเขียนแบบทางวิศวกรรม 
 

 โทรศัพท ์08 6091 2542 

 E mail 
Tech_torn@yahoo.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
อาจารย์อภิชาติ  จริยาพันธ์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. Jig & Fixture Design 
2. Engineering Mathematics 

1. Jig & Fixture Design 
2. Calculation in English Problem 

 โทรศัพท ์08 6989 4930 

 E mail 
Apichart.j@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
 
 
หมายเหตุ  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หมายถึงอาจารย์ประจําวิชาที่ระบุเป็นผู้สอนหลักคนแรกใน มคอ.3 
  2. รายการให้คําปรึกษา หมายถึงความรู้ ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                              ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  ภูผา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. กระบวนการผลิต 

2. วิศวกรรมบํารุงรักษา 
 

1. กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
2. การบํารุงรักษาในงานวิศวกรรม 

 โทรศัพท์  08 1171 6246 

 E mail  

 อื่นๆ      ..…………………………….. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิหาร  ดีปัญญา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. บริหารงานวิศวกรรม 

 

1.  งานเชื่อมโลหะ 
2.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 โทรศัพท์   

 E mail 
wiharn94@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
 

ดร.พิษณุ  ทองขาว 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. สถิติวิศวกรรม 
2. เขียนแบบวิศวกรรม 
 

1. เขียนแบบวิศวกรรม 
2. สถิติวิศวกรรม 
3. การวิจัยดําเนินงาน 
4. ทฤษฎีและปัญหาต่างๆ ทีใ่ช้คณิตศาสตรแ์ละสถิติ 
5. การหาค่าสูงสุด-ต่ําสุดมาแก้ปัญหา 

 โทรศัพท์  

 E mail  
pitsanoo@hotmail.com 

 อื่นๆ   
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อ)                                             ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์  แสงมา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. เขียนแบบวิศวกรรม 
2. การวิจัยดําเนินงาน 
 

1. เขียนแบบวิศวกรรม 
2. เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD 
3. เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Solid Works  

 โทรศัพท ์ 
02 913 2424 ต่อ 4225    

 E mail 
watcharin.s@hotmail.co.th 

 อื่นๆ   ..…………………………….. 
อาจารย์สุทธิพงษ์  จํารูญรัตน์ 
 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา  
1. การวางแผนและควบคุมการผลิต 
 

1. การวางแผนและควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม 
 
 

 โทรศัพท์  
02 913 2424 ต่อ 4210     

 E mail   

 อื่นๆ  ..…………………………….. 
 

อาจารย์รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคํา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. พื้นฐานวิศวกรรม 1 
 

1. งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 
2. เขียนแบบวิศวกรรม 
3. การแก้ปัญหาในโรงงาน 

 โทรศัพท ์ 

 E mail 
rachadasak@yahoo.com 

 อื่นๆ   .…………………………….. 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อ)                                             ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

อาจารย์ภิรมย์  ตั้งจิตเพียรผล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. วัสดุวิศวกรรม 
2. วิศวกรรมความปลอดภัย 

 

1. งานเชื่อมโลหะ 
2. การทดสอบวัสดุ 

 โทรศัพท์   

 E mail 
pirom2000@yahoo.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
..……………………………………………. 

อาจารย์ประพันธ์  ลาวัณย์กาญจน์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

1. วัสดุวิศวกรรม 

2. การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม 
 

1. วัสดุวิศวกรรม 
2. การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม 

 โทรศัพท ์08 5142 1911 

 E mail  

 อื่นๆ   .…………………………….. 
..……………………………………………. 

อาจารย์พิเชฐ  จิรประเสริฐ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. วัสดุวิศวกรรม 
2. วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ 

1. การทดสอบวัสดุแบบทําลายสภาพ 
2. การเชื่อมโลหะ 

 โทรศัพท์  

 E mail  
pichet.j2503@hotmail.com 

 อื่นๆ   
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อ)                                             ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

อาจารย์พลังวัชร์  แพ่งธีระสขุมัย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 

1. งานออกแบบเครื่องจักรกล  โทรศัพท์   

 E mail 
sumrerng.p@rmutp.ac.th 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
 

อาจารย์ชลิดา  อุดมรักษาสกุล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. กระบวนการผลิต 
2. การศึกษางานอุตสาหกรรม 

1. การปรับปรุงสายการผลิตด้วยการศึกษางาน 
2. การทดสอบแบบเป่าโป่งด้วยน้ํา (Sheet Metal Hydraulic Bulge Test) 

 โทรศัพท ์ 
02 913 2424 ต่อ 4223 

 E mail 
chalida.u@rmutp.ac.th 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
 

อาจารย์สุฤกษ์  ขวัญสุวรรณ์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่น 
2. วิศวกรรมงานหล่อ 

1. งานเชื่อมและโลหะแผ่น 
2. งานหล่อโลหะ 

 โทรศัพท์ 08 9107 9907 

 E mail   

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อ)                                             ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

อาจารย์ดิษฐชัย  ทัศนุรักษ ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่น 

1. งานเชื่อมและโลหะแผ่น  โทรศัพท์   

 E mail 
d_tuss2510@hotmail.com 

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
 

อาจารย์กชกร  วิรัชกุล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. เขียนแบบวิศวกรรม 
2. การควบคุมคุณภาพ 

1. เขียนแบบวิศวกรรม 
2. สถิติทางวิศวกรรม 
3. การขึ้นรูปโลหะแผ่น 

 โทรศัพท ์ 
02 913 2424 ต่อ 4226 

 E mail  

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
 

อาจารย์ดาราวรรณ  วีรานันต์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. การควบคุมคุณภาพ 
2. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

1. การควบคุมคุณภาพ 
2. การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน 

 โทรศัพท์  
02 913 2424 ต่อ 4222 

 E mail   

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อ)                                             ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

อาจารย์สถาพร  สุริยันต์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
2. วัสดุวิศวกรรม 

1. การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน 
2. การจัดการคลังสินค้า 

 โทรศัพท์   
02 913 2424 ต่อ 4226    

 E mail  

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
 

อาจารย์วัชรพันธ์  สุขเกิด 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. เขียนแบบวิศวกรรม 
2. การควบคุมคุณภาพ 
3. เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

1. การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน 
2. การลําดับและจัดตารางการผลิต 
 

 โทรศัพท ์ 
02 913 2424 ต่อ 4226    

 E mail  

 อื่นๆ      ..…………………………….. 
 

 
 
หมายเหตุ  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หมายถึงอาจารย์ประจําวิชาที่ระบุเป็นผู้สอนหลักคนแรกใน มคอ.3 
  2. รายการให้คําปรึกษา หมายถึงความรู้ ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม             ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์  วัฒกีกําธร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า 
4. การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ 

1.  ให้คําปรึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
2.  สนใจงานวิจัยเกี่ยวข้องสายอากาศไมโครสตริปในคลื่นความถี่สูง  
3.  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์  
    ควบคุมอุปกรณ์ภายนอก และหัวข้อสายอากาศไมโครสตริปสําหรับประยุกต์ใช้ 
    งานเครือข่ายไร้สาย 
4.  ที่ปรึกษาชมรมหุ่นยนต์ 
5.  สนับสนุนกิจกรรมระบบเสียงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
6.  การใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส ์
7.  งานบริการวิชาการแก่สังคม ให้คําปรึกษาการตรวจมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุ 
     แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงตามระเบียบ สํานักงาน กสทช. 

 โทรศัพท์  09 0925 5856 

 E mail kktook@hotmail.com 

 ID Line: kktook    

 อื่นๆ   
FC: thanakit wattakeekamthorn 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศล  นิธิโสภา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
3. โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
4. เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า 

1. ................................................................................................................. 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………… 

 โทรศัพท์  08 0087 5344 

 E mail  ...................................... 

 อื่นๆ  .....................................     
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อ)                                           ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจจา  ลกัษณ์อํานวยพร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. ไมโครโปรเซสเซอร์ 
2. การสื่อสารทางแสง 
 

1. ใหค้ําปรึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์  
   ควบคมุอุปกรณ์ภายนอก 
 
 

 โทรศัพท์ 08 6890 4199 

 E mail  kit8244@gmail.com 

 อื่นๆ  ID Line: kit4199  

อาจารย์อรรถพล  ช่วยค้ําชู 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

1. ................................................................................................................. 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………… 

 โทรศัพท์  08 0374 0770 

 E mail  
attapol.c@rmutp.ac.th  

 อื่นๆ  .....................................     
อาจารย์มนต์ชัย นรเศรษฐ์สิงห์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. พื้นฐานวิศวกรรม 2 
 

1. ................................................................................................................. 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………… 

 โทรศัพท์  08 9996 7855 

 E mail  
monnor_02@hotmail.com 

 อื่นๆ  .....................................     
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ตารางรายการให้คําปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อ)                                           ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2558 
 

ชื่อ – นามสกลุ รายการให้คําปรึกษา 
ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 

ยินดีให้คําปรึกษา  
และติดต่อได้โดย 

อาจารย์ธนะกิจ  วัฒกีกําธร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. วงจรไฟฟ้า 
2. การออกแบบวงจรดิจิตอล 
3. วิศวกรรมไมโครเวฟ 
4. การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ 
5. วิศวกรรมสายอากาศ 
 

1. ให้คําปรึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
2. สนใจงานวิจัยเกี่ยวข้องสายอากาศไมโครสตริปในคลื่นความถี่สูง  
3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์  
   ควบคมุอุปกรณ์ภายนอก และหัวข้อสายอากาศไมโครสตริปสําหรับประยุกต์ใช้ 
   งานเครือข่ายไร้สาย 
4. ที่ปรึกษาชมรมหุ่นยนต์ 
5. สนับสนุนกิจกรรมระบบเสียงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
6. สนับสนุนงานโสตศึกษา 
7. งานซ่อมและใช้งาน อุปกรณ์เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ 
8. งานงานบริการวิชาการแก่สังคม ให้คําปรึกษาการตรวจมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุ 
   แก่ผูท้ดลองประกอบกิจการกระจายเสียงตามระเบียบ สํานักงาน กสทช. 

 โทรศัพท ์08 1903 8810 

 E mail 
thanakit.w@rmutp.ac.th   

 ID Line: ttw2515     

 อื่นๆ   
FC: thanakit wattakeekamthorn 

อาจารย์เลอพงษ์  พิสนุย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1. หลักการสื่อสาร 
2. สื่อสารดิจิตอล 

1. งานระบบควบคุมและเครือ่งวัด  โทรศัพท์  09 4331 3666 

 E mail  ...................................... 

 อื่นๆ  .....................................     

 
 
หมายเหตุ  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หมายถึงอาจารย์ประจําวิชาที่ระบุเป็นผู้สอนหลักคนแรกใน มคอ.3 
  2. รายการให้คําปรึกษา หมายถึงความรู้ ความถนัด ประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรมและงานวิจัย 
 


