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รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2562 

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  สมัยที่ 41 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไดเข้ารวมประชุมใหญสามัญประจําปสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยสมัยที่ 41 และ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ  บีช  รีสอร์ท 

พัทยา จังหวัดชลบุรี   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561  โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. จักรกฤษณ์ 

ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงเปน 

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ในสมัยที่ 41 รับมอบธงจากรองศาสตราจารย  

ดร. ศรินทร์ทิพย ์แทนธานี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ 40 เพื่อเปนสัญลักษณ์

การเปนเจาภาพการจัดประชุมเครือขายคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 
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สารจากประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 
 

ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง Digital Disruption ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานต่าง ๆ ในทุกธุรกิจและ

อุตสาหกรรม องค์กรขนาดใหญ่หรือแม้แต่อุตสาหกรรมบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงหรือปิดตัวไป สิ่งเดิมที่เคย

ปฏิบัติอยู่จําเป็นจะต้องปรับตัว ธุรกิจการดําเนินงานต่าง ๆ ที่ถูกเทคโนโลยีเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลง 

(Disrupted) ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ วงการการศึกษาและการเรียนการสอน

ทางวิศวกรรมศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จําเป็นจะต้องมีการปรับตัวตามไปด้วย เพื่อใ ห้

สามารถตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตยุคใหม่ การ

จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ถือเป็นเวทีที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ให้สามารถรับมือกับ Digital Disruption ทาง

การศึกษาที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มีความทันสมัยเข้ากับทิศทางการ

พัฒนางานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย และของโลก 

ผมในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 จึงมีความยินดีและ

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา เพื่อ

ความสามารถเชิงอุตสาหกรรมของประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจําปี พ.ศ. 2562 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน

จะได้รับประโยชน์จากการประชุมวิชาการครั้งนี้ สามารถนําไปใช้พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป  

ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 

                                                    

 

 

                  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ ์

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที ่41 
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คณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 
 

  

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที ่41 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4  ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 02 -889-2138  โทรสาร : 02-441-9731 
E-mail : jackrit.sut@mahidol.ac.th 
 

  

ที่ปรึกษาพิเศษ 
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา 
อดีตประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยท่ี 38 
169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20131 
โทรศัพท์ : 038-102-222 ต่อ 3300, 3314, 3328 
E-mail : anat@eng.buu.ac.th 
 

  

ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย ์แทนธานี 
อดีตประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยท่ี 40 
99 หมู่ 9  ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์  ตําบลท่าโพธิ์  อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 055-96-3961 โทรสาร : 055-96-4000 
E-mail : sarintipt@gmail.com, sarintipt@nu.ac.th 

                                                                                           

 

ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
3 หมู่ 2 ถนนฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520 
โทรศัพท์ : 02-329-8321 
E-mail : komsan.ma@kmitl.ac.th 

mailto:jackrit.sut@mahidol.ac.th
mailto:anat@eng.buu.ac.th
mailto:sarintipt@nu.ac.th
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รองประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที ่41 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว  ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ : 053-944-175 
โทรสาร : 053-942-044 
E-mail : dean@eng.cmu.ac.th 

  

รองประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที ่41 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 025-791-111 ต่อ 2147, 2157, 1315, 1329, 1202 
โทรสาร : 025-791-111 ต่อ 2147 
E-mail : chonlathis.ei@spu.ac.th 

  

กรรมการ 
ศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ : 02-218-6637 
E-mail : supot.t@chula.ac.th 
 
 

    

 

กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
โทรศัพท์: 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 1105-1107 
สายตรง: 0-2988-4021-4 
E-mail : panavy@hotmail.co.uk 
 

mailto:dean@eng.cmu.ac.th
mailto:chonlathis.ei@spu.ac.th
mailto:supot.t@chula.ac.th
mailto:panavy@hotmail.co.uk
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กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลคลองหก 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
โทรศัพท์ : 02-5493401 
E-mail : sivakorn.a@en.rmutt.ac.th 

  

เลขานุการคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีฯ สมัยที ่41 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล  
ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4  ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท์ :  02-8892138 ต่อ 6201-3 
E-mail : ronnachai.sir@mahidol.ac.th 

  

เลขานุการคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีฯ สมัยที ่41 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงยศ  สุภีกิตย ์ 
ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4  ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 02-8892138 ต่อ 6201-3 
E-mail :  tuangyot.sup@mahidol.ac.th 
 

mailto:ronnachai.sir@mahidol.ac.th
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สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล 
254 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ : 02-218-6637 
E-mail : supot.t@chula.ac.th 
 

 
 
 

 
                       
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ 
239  ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ : 053-944-101 
E-mail : dean@eng.cmu.ac.th 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร 
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ : 043-362-087, 043-362-142 
E-mail : ratchaphon@kku.ac.th 
 

 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล 
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02-579-0113  ต่อ 1030 
E-mail :  fengprc@ku.ac.th 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์ 
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
โทรศัพท์ : 074-287-053 
E-mail : tanit.c@psu.ac.th 

 

mailto:supot.t@chula.ac.th
mailto:dean@eng.cmu.ac.th
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สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 

  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว 
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800                                       
โทรศัพท์ :  02-555-2000 ต่อ 8105                        
E-mail : udomkiat.n@eng.kmutnb.ac.th 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี 
3 หมู่ 2 ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทรศัพท์ : 02-329-8301 
E-mail : komsan.ma@kmitl.ac.th 

 

  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล 
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ : 02-470-9003 
E-mail :  chai.jat@kmutt.ac.th 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง 
119 หมู ่6 ถ.สุขุมวิท ต.ทางสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
โทรศัพท์ : 038-354 580 ต่อ 2801 
E-mail : schuepeng@eng.src.ku.ac.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุฏฐ์  วรสุมันต์ 
235 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10630  
โทรศัพท์ : 02-867-8021 
E-mail :  eng2@siam.edu 
 

mailto:udomkiat.n@eng.kmutnb.ac.th
mailto:komsan.ma@kmitl.ac.th
mailto:chai.jat@kmutt.ac.th
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คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 
25/25 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 02-8892138 ต่อ 6108 
E-mail : jackrit.sut@mahidol.ac.th 

 

 

 

 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม 
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530 
โทรศัพท์ : 02-988-4021-4 
E-mail : panavy@hotmail.com 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล 
61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 025-791-111 ต่อ 2147, 2157, 1315 
E-mail : chonlathis.ei@spu.ac.th 

 

 

 

 
 

คณบดสีํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.กนต์ธร ชํานิประศาสน ์
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ : 02-5493401 
E-mail : kontorn@sut.ac.th, sukanya.c@sut.ac.th 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง 
39 หมู่ 1 ถ.รังสติ-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท์ : 02-549-3401 
E-mail : sivakorn.a@en.rmutt.ac.th 

 
 

 

mailto:kontorn@sut.ac.th
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คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล 
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
โทรศัพท์ : 038-102-222  ต่อ 3300, 3314, 3328 
E-mail : onuman@eng.buu.ac.th 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยันเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น 
999 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ :  055-96-3961   
E-mail :   natchah@nu.ac.th 

 

 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  ชาญเกียรติก้อง 
85/1 หมู่ 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทรศัพท์ : 02-855-0336 
E-mail : pisitcha@pim.ac.th 

 

คณบดีวิทยาลยันวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ 
10/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210  
โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 594, 498 
E-mail : narongdech.ken@dpu.ac.th 

 
 

  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
นายญานพินิจ วชิรสุรงค์ 
29 หมู่ 3 ซอย110 ถ.เพชรเกษม หนองค้างพลู          
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศัพท์ : 02-809-0823-25 ต่อ 213 
E-mail : yan_eng@thonburi-u.ac.th 
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คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์  แข็งแรง 
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150            

โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 301                                 

E-mail : anongrit@gmail.com 

 

    

 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล  คธาพันธ์ 
198 ถ.มิตรภาพ–จอหอ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30310 
โทรศัพท์ : 044-955121-122 
E-mail : pct.edoc@gmail.com  

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศาล พัฒน์ชู 

9/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ : 02-902-0299 ต่อ 2620 
E-mail :  wisarn.p@bu.ac.th 

 
 
 

 
   

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล 
199 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์  : 044-203-778-84 ต่อ 247 
E-mail : sanguan@vu.ac.th 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล 
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 02-697-6705 
E-mail : watvee@gmail.com 
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คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร อุประ 
63 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว  ต.หนองหาร อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ : 053-875-012   
E-mail : umapornnoi@gmail.com 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.กิจจา  ไชยทนุ 
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ : 053-921-444 ต่อ 2641 
E-mail : kitchar@rmutl.ac.th 

 
 

 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต 

ถ.รามคําแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์ : 02-3108577-8 ต่อ 201 

E-mail : psaengxuto@gmail.com 
 

คณบดีวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง 
52/347  เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ. ปทุมานี 12000 
โทรศัพท์ : 02-9972200 ต่อ 3221, 3223 ,3229 
E-mail : thammasak.r@rsu.ac.th 
 

 
 

  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
ดร.นันทพันธ์  นภัทรานันทน์ 
222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 
โทรศัพท ์: 074-609-600 ต่อ 3603 
E-mail : n.nunthaphan@gmail.com  
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คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี
นายผดุงศิลป์ พิทักษ์ 
140 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทรศัพท์ : 02-975-6999ต่อ161 
E-mail :  engineeringptu.en@gmail.com 

 
 

  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ดร.สําเนียง องสุพันธ์กุล 
96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์: 02-8894585-7 ต่อ 2621 
E-mail : prattana.tak@gmail.com 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 
นายปริญ นาชัยสิทธิ์ 
150 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์  : 043-338-869-70 
E-mail :  newyasadee@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ 
7/1 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : 094-195-3965 
E-mail : engineernon@gmail.com  
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร 
63  หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 27057, 25135 
E-mail : juntraporn@g.swu.ac.th 
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คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย อึ๋งเจริญ 
16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา  
จ.กรุงเทพฯ 10170 
โทรศัพท์ :  02-800-6800-5 ต่อ 2161 
E-mail : jongjit.hirunlabh@hotmail.com  

 

คณบดีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธา ณ นคร 
99 หมู่18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี 12121 
โทรศัพท์ : 02-986-9009 ต่อ 1100  
E-mail : nanakorn@siit.tu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก 
59/5 หมู่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง  จ.สกลนคร 47000 
โทรศัพท์ : 0-4272-5033 
E-mail : samonporn.s@ku.th 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ 
744  ถนนสุรนารายน์ ต.ในเมือง นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ : 044-233-073 
E-mail : narongsak.th@rmuti.ac.th   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ดร. ภาณุวัฒน์ แตระกุล 
19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทรศัพท์ : 02-8074500 – 27 ต่อ 386 
Email : guang.taerakul@gmail.com 

mailto:samonporn.s@ku.th
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คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล 
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 12121 
โทรศัพท์ : 02-564-3001 ต่อ 3275 
E-mail : jithira@engr.tu.ac.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร 
6 ถ.ราชมรรคา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง  
จ.นครปฐม 73000 
โทรศัพท์ : 034-270-510-2 
E-mail : iammathusorn_w@su.ac.th 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ 
1761 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท์ : 02-320-2770 ต่อ 1211, 1215  
E-mail : engineer@kbu.ac.th 

 
 
 
 
 
 

 
   

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล 
1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
โทรศัพท์ :  074-317162 ต่อ 3000  
E-mail : charoon2515@gmail.com 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ 
833 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์  : 02-104-9099 ต่อ 3063, 3081 
E-mail : rerkkumsup@hotmail.com 

 

 
 

mailto:rerkkumsup@hotmail.com
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สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 

 

 
 

ผู้อํานวยการกองวชิาวิศวกรรมสรรพาวุธ  
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พันเอก ทองคํา จุมพล 
ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 
โทรศัพท์ :  037-393-024 
E-mail :  bravo2534@gmail.com 

 

ผู้อํานวยการกองวชิาวิศวกรรมศาสตร์  
โรงเรียนนายเรือ 
นาวาเอก สมมารถ กูบกระบี่ 
204  ถ.สุขุมวิท ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ :  02-394-0441 
E-mail : rtna.edu.ee@gmail.com 

 
 
 

 
 

 

ผู้อํานวยการกองการศกึษา  
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
พลอากาศตรี ผศ.ดร.พาห์รณ สงวนโภคัย  
ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ : 02 534 4331 
E-mail :  phenchuphan@gmail.com 

 

คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครนิทร์ 
ดร.ยรรยง สุรัตน์ 
99 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
โทรศัพท์ :  073-709030 ต่อ 3200, 3201 
E-mail : yunyongsurut@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
    

 

คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. มงคล ปุษยตานนท์ 
85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ : 045-353-300 
E-mail : vigobb81@hotmail.com 
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สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตอุเทนถวาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  เลาะห์เหม็ง 
225 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ10330 

โทรศัพท์ : 043-222-959-61 
E-mail : deanoffice.utc@gmail.com 

 
 

 

 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
อาจารย์ศุกรินทร์  คําสุวรรณ  
199/199 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ : 095-1979052 
E-mail : sukarin.kha@neu.ac.th   

 

คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธาน ี
รองศาสตราจารย์อภินันทน์  มัณยานนท์ 
261 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-3190000 ต่อ 125 
E-mail : info@rtu.ac.th, kanokkarn@rtu.ac.th 

 
 

  

คณบดสีํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ ขจิตวิชยานุกูล 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161  
โทรศัพท์ :  075-672-344, 075-672304-5 
E-mail : voratas.ka@wu.ac.th 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ดร.อมฤต  ภูมิรัตน 
529 รามคําแหงซอย 24 หัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์ : 02-3004543-62 ต่อ 2311, 2312 
E-mail  :  amaritbhm@au.edu 

 

 

mailto:info@rtu.ac.th
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คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 
1381 ถ.พิบูลย์สงคราม แขวงวงศส์ว่าง  เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ  10800 
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4102 
E-mail :  bowjung_b@hotmail.com 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี 
2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ :  02-287-9600 
E-mail : pichai.j@mail.rmutk.ac.th 

 
 

 

  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                    
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น                                              
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อันตรเสน                                  
1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250                                       
โทรศัพท์ : 02-763-2600 ต่อ 2905, 2901                  
E-mail : choompol.a@tri.ac.th 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์                                   
1 หมู่ 6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140                           
โทรศัพท์ : 092-378-5995                                                             
E-mail : fengchi@ku.ac.th 
 

 
 
 
 
 

 

 

mailto:fengchi@ku.ac.th
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ประวตัิและการกอตั้งสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  
 

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยถอืกําเนิดขึน้ในเดือนพฤษภาคม ปพุทธศักราช 2521 

โดยการรวมตัวของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรจํานวน 8 แหงในประเทศไทย ซึ่งไดแก  

1. คณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

2. คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

3. คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน  

4. คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

5. คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

6. คณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

7. คณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

8. คณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี 
 

การรวมตัวกันในครั้งนั้นมีเป าหมาย เพื่อจะยกระดับของคณะวิศวกรรมศาสตร ใหดีขึ้นตาม

มาตรฐานสากล โดยผานกระบวนการความรวมมือและใชความเขมแข็งที่มหาวิทยาลัยมีอยูใหเกิดประโยชน

สูงสุด  การรวมตัวกันในครั้งนี้กอใหเกิดผลตอการผลิต และพัฒนาบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตรในประเทศไทย 

อยางกวางขวาง     มีสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งเล็งเห็นถึงความจําเปนและประโยชนที่จะไดรับ

จากการเขาเปนสมาชิกของสภาคณบดี ฯ  ดังนั้นจํานวนสมาชิกจึงไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก 8 แหงเปน 33 

แหงในปพุทธศักราช 2542 และปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 59 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมามีการตราธรรมนูญสภาคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยขึ้น เพื่อใชเปนกรอบในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของสภาคณบดี ฯ ให้ลุล่วงไป

อย่างมีประสิทธิภาพและความต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาคณบดี ฯ ทั้งนี้เพื่อให้สภาคณบดี ฯ 

เป็นนิติบุคคล สามารถดําเนินการต่าง ๆ ได้สะดวกและมีผลทางกฎหมาย ที่ประชุมสภาคณบดี ฯ จึงเห็นควรให้

จดทะเบียนจัดต้ังสมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นในปีปัจจุบัน 
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การประชุมสามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยท่ี 41 
 

1. การประชุมสามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 

2561 ณ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 

2. การประชุมสามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 21-22 

ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมด ิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา 

3. การประชุมสามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มีนาคม 

2562 ณ  หองประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที  รักษ์พลเมือง  ชั้น 5  สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 

4. การประชุมใหญสามัญประจําปสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ 41 ระหวางวันที่ 

20-22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม AVANI+ Hua Hin Resort  จ. เพชรบุรี 

 
การประชุมสามัญคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ 41 

 

1. การประชุมสามัญคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 1 

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร ์

ชั้น 23 อาคารวิทยาลัยการจัดการ (CMMU) มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. การประชมุสามัญคณะกรรมการจัดการสภาคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที ่ 41 ครั้งที ่ 2 

วันที่ 16 พฤศจกิายน 2561 ณ ศูนย์ความเปน็เลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร ์ ชั้น 

20 วิทยาลัยการจัดการ (CMMU) มหาวิทยาลัยมหิดล  

3. การประชุมสามัญคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 3 

วันที ่ 8 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนย์พัฒนานวตักรรมทางการแพทย์ อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน  คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. การประชุมสามัญคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่  
4วันที ่ 3  พฤษภาคม 2562  ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 3 
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กิจกรรมประชุมสภาคณบดี ฯ ครั้งที่ 1  
วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานสภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่  41 ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้เกียรติมาร่วมปรึกษาหารือ
สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมผลักดันนโยบายและขับเคลื่อน
ประเทศไทยแลนด์ 4.0 ในการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 1 และโครงการเปิดบ้านคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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กิจกรรมประชุมสภาคณบดี ฯ ครั้งที่ 2 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน  
วันที่ 21- 22 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา 

 

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล  ประธานสภาคณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่  41 เป็น
ป ร ะ ธ า น ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ค ณ บ ดี ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 2  
และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน  ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม ดิ 
อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช 
จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพในการจัด  
ประชุมครั้งนี ้ 

 

ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออกของประเทศ” โดย ดร.วัชรินทร์ ศิริพานิช ผู้อํานวยการ EEC 
นอกจากนี้ยังมีการเสวนา ในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศ” โดยวิทยากร 3 ท่าน  ประกอบด้วย ผู้อํานวยการใหญ่สํานักงาน
โครงการศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานอู่ตะเภา  (ร.ท.รณชัย วงศ์ชะอุ่ม) 
รองผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (คุณศรัณย 
เบ็ญจนิรัตน์) และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ) ดําเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ 
ร.อ.ดร.กนต์ธร ชํานิประศาสน์ คณบดสีํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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พร้อมกนันี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมงานเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที ่8 ณ ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลพลาซา จ.นครราชสีมา ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม  ดังนี้ 
(1)  ทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก ่การตอบปัญหาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) และการ

แข่งขันออกแบบทางด้านวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรม SolidWorks  

(2)  การแข่งขันหมากกระดาน ได้แก่ หมากรุกไทย หมากรกุสากล Crossword และ A-math  

(3)  การแข่งขัน E-Sport ได้แก่ การแข่งขันเกมส์ Realm of Valor (ROV)  
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นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 
ชมกิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์สําหรับเยาวชนอีกด้วย 
 
                   

 
 
 

 

 

ศูนย์ศกึษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

TVET HUB SURANAREE 
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กิจกรรมประชุมสภาคณบดี ฯ ครั้งที่ 3  
วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
เมื่ อวันที่  29 มีนาคม 2562 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จักรกฤษณ์  ศุทธากรณ์  คณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  สมัยที่ 41   
เป็นประธานการประชุมสภาคณบดี ฯ ครั้งที่ 3  ณ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ซึ่งใน
การประชุมดังกล่าวได้มีการหารือกันในเรื่องความร่วมมือในการผลิตวิศวกรเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ และรองรับอุตสาหกรรม 10 S curve 
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กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค  กรุงเทพ 
 
 

       เมื่อวันที่  18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร .จั ก รกฤษณ์  ศุ ทธากรณ์  คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานสภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 เป็นประธาน
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) ฉบับปรับปรุง 
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลให้
คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) นําไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ที่สุดก่อนเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ให้ความเห็นชอบ  โดยมีสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  ผู้แทนจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร     
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กิจกรรมสมาชิกสภาคณบดี ฯ เข้าร่วมเสวนา 20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดสิรัปชั่น 

เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม  2562 ณ  โรงแรมเอสซี  ปาร์ค  กรุงเทพฯ 
 

เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2562 สภาวิศวกรได้จัดการเสวนาเรื่อง “20 ปี สภาวิศวกรไทยใน

ยุคดิสรัปชั่น” ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร ซี่งการเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน

และระดมความคิดเห็น มุ่งสร้างแนวทางปฏิรูปการดําเนินงานของสภาวิศวกร และกําหนดทิศทางการบริหาร

งาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งประธานสภาคณบดีฯ  และ

สมาชิกสภาคณบดีฯ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในประเด็นบทบาทของสภาวิศวกรต่อการรับรองหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา   
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ทําเนียบประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 
 

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 1      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประธานสภาคณบดี ฯ สมัยที่ 2      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 3      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 4      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 5      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 6      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 7      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 8      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร      

                                                                                     ลาดกระบัง  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 9       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 10     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 11     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 12     คณบดีคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศีกษา วิทยาเขตเทเวศน ์

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 13     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 14     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 15     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 16     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 17     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 18     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 19     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 20     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยสยาม  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 21     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ประธานสภาคณบบีฯ สมัยที่ 22     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 23     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 24     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 25     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 26     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 27     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 28     คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 29     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 30      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 31      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 32      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 33      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 34      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 35      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 36      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 37      คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 38      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 39      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

            ลาดกระบัง  

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 40      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประธานสภาคณบดีฯ  สมัยที่ 41      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

  

 

   

 

 

    

 

 

 

 



 


