
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ/ส ำนัก ภำควิชำ

1 ผศ.ดร. ประภัสสร วงษ์ดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

2 ดร. ปกรณ์ สุปินานนท์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

3 ดร. ธนธร ทองสัมฤทธ์ิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

4 ผศ.ดร. อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล

5 รศ.ดร. สุรชัย สุขสกุลชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

6 รศ.ดร. สันติรัฐ นันสะอาง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

7 ผศ.ดร. กฤติกา ตันประเสริฐ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

8 ผศ.ดร. ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

9 รศ.ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

10 ผศ.ดร. เกรียงไกร ปอแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ผศ.ดร. อุมาพร สุภสิทธิเมธี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 ดร. สยาม แย้มแสงสังข์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 รศ.ดร. สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

รำยช่ืออำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร Higher Education Academy 

ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม 2562 - เดือนกันยำยน 2563

เพ่ือรับรองสมรรถนะบุคลำกรในด้ำนกำรเรียนกำรสอนระดับอุดมศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

กลุ่ม Certificate in Learning & Teaching in Higher Education : CLTHE



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ/ส ำนัก ภำควิชำ

รำยช่ืออำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร Higher Education Academy 

ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม 2562 - เดือนกันยำยน 2563

เพ่ือรับรองสมรรถนะบุคลำกรในด้ำนกำรเรียนกำรสอนระดับอุดมศึกษำ

กลุ่ม Certificate in Learning & Teaching in Higher Education : CLTHE

14 รศ.ดร. ภูริต ธนะกิจเกษม คณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

15 ดร. รริศรา อ่ิมภาประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

16 ดร. มนต์สิทธ์ิ ธนสิทธิโกศล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์

17 ดร. เอมอร ศักด์ิแสงวิจิตร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

18 ผศ.ดร. มยุรี หาญสุภานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์

19 รศ.ดร. วิราวรรณ ชินวิริยสิทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

20 ผศ.ดร. วันเพ็ญ ช้อนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

21 ผศ.ดร. วิบุญ ต้ังวโรดมนุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

22 ผศ.ดร. สุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

23 ผศ.ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

24 ผศ.ดร. ปรัญชลีย์ สมานพิบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด

25 รศ.ดร. พจน์ ต้ังงามจิตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด

26 ดร. ธงชัย โพธ์ิทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

27 อาจารย์ นพดล คุ้มอนุวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ
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28 ผศ.ดร. ภาณุทัต บุญประมุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด

29 ผศ.ดร. ไชยา ด าค า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

30 ผศ.ดร. สุรวุฒิ ช่วงโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

31 ผศ.ดร. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

32 ดร. ดนัย เผ่าหฤหรรษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

33 ดร. จาตุรนต์ หาญสมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

34 รศ.ดร. ณัฐชา เดชด ารง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

35 ดร. พิเนษฐ์ ศรีโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

36 ดร. สมพธู หวังทอง คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาภาษา

37 อาจารย์ ปาณเลิศ ศิริวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ ส านักงานวิชาศึกษาท่ัวไป

38 ดร. ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

39 ผศ. นันทนา บุญลออ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

40 รศ.ดร. ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

41 ดร. ชเนนทร์ ม่ันคง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล คณะ/ส ำนัก ภำควิชำ
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42 ดร. ช านาญ ติรภาส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

43 ดร. จักรพิพัฒน์ อัศวบุญญาเลิศ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

44 ผศ.ดร. กนกพร กังวาลสงค์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

45 ผศ.ดร. ทวีศักด์ิ กฤษเจริญ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

46 นาย คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ สถาบันการเรียนรู้

47 ดร. ธีรสิทธ์ิ เติมสายทอง สถาบันการเรียนรู้

48 ดร. ปณัตดา ยอดแสง ส านักงานอธิการบดี ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

49 ดร. ทรงพล ช่ืนค า ส านักงานอธิการบดี ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

50 ดร. สุริยา นัฏสุภัคพงศ์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

51 ผศ.ดร. จารุวรรณ กฤตย์ประชา พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์

52 อาจารย์ โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

53 ผศ. อาทิตย์ อินทรสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
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54 ผศ.ดร. อรุณีวรรณ บัวเน่ียว วิทยาการส่ือสาร นิเทศศาสตร์

55 ดร. มรกต แก้วเพชร วิทยาศาสตร์ เคมี

56 ดร. ณัฐพล บุญน า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ประยุกต์และสารสนเทศ

57 ดร. ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์

58 ดร. นวลนุช เขียวหวาน วิเทศศึกษา เอเชียศึกษา

59 ผศ. กฤษณะ สุวรรณภูมิ แพทยศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน

60 ดร. ณติกา ไชยานุพงศ์ วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
หมำยเหตุ  กลุ่มเป้ำหมำย : อำจำรย์ จ ำนวน 60 คน ประกอบด้วย

มจธ.  จ ำนวน  50 คน
มอ. จ ำนวน 10 คน

หำกมีข้อสงสัยประกำรใดสำมำรถติดต่อผู้ประสำนงำน 
HRD : นพสร สุขแสนไกรศร โทร 089-894-6131 / ปรำชญ์  ตันประเสริฐ  โทร  089-119-4969  
CELT : พชรพร  เจริญวินัย โทร 086-998-3776


