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ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์

ปีเกิด พ.ศ. 2498
ตำ�แหน่ง ศาสตราจารย์ ว6
สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 37 ปี 11 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2520 วิทยาศาสตรบัณฑิต-สถิติ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2523 สถิติศาสตรมหาบัณฑิต-สถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
9 มิ.ย. 2523-24 พ.ค. 2525 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาสถิติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19 – 23 มิ.ย. 2556 ดูงานการบริการจัดการกองทุน สาธารณรัฐออสเตรีย

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
6 ต.ค. 2521 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง 

นักสถิติเศรษฐสังคม ระดับ 3
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
25 พ.ค. 2525 นักสถิติเศรษฐสังคม ระดับ 4 กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1 ต.ค. 2525 โอนมารับราชการ ตำาแหน่ง อาจารย์ 

ระดับ 4
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

1 ต.ค. 2527 อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

10 ต.ค. 2529 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

14 พ.ย. 2532 รองศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

15 ส.ค. 2533 รองศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2535 รองศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1 ต.ค. 2538 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
5 ต.ค. 2542 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ตำาแหน่ง รองศาสตราจารย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

2 ต.ค. 2548 รองศาสตราจารย์ ว6 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
8 พ.ย. 2554 
ถึง ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ว6 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

การดำารงตำาแหน่งบริหาร
วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง
2 เม.ย. 2527-31 มี.ค. 2529 เลขานุการภาควิชาคณิตศาสตร์
3 ม.ค. 2537-25 ม.ค. 2545 หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1 พ.ย. 2543-31 ต.ค. 2547 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2534-พ.ศ. 2537 ประธานสภาคณาจารย์
พ.ศ. 2551-28 พ.ค. 2559 ประธานสภาคณาจารย์
พ.ศ. 2534-พ.ศ. 2537 กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรีโดยตำาแหน่ง
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วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง
พ.ศ. 2551-28 พ.ค. 2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรีโดยตำาแหน่ง
พ.ศ. 2535, พ.ศ. 2556 
และ พ.ศ. 2558 

ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประธานเครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2555 กรรมการสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน กองบรรณาธิการในวารสาร Thailand Statistician Association
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน นายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยประจำาสำานักคอมพิวเตอร์
	 Y	คณะทำางานกลุ่ม Initiative
	 Y	คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาพระจอมเกล้า 
	 Y	อนุกรรมการจัดสัมมนาข้าราชการใหม่
	 Y	คณะกรรมการพิจารณาร้านค้าจำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในสถาบัน
	 Y	คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
	 Y	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มจธ.
	 Y	คณะทำางานจัดทำาโปรแกรมการคิดภาระงาน
	 Y	กรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดำาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคล
	 Y	กรรมการสภาวิชาการ
	 Y	กรรมการประเมินการสอน
	 Y	คณะทำางานเพื่อทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ
	 Y	ประธานกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดำาเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 Y	กรรมการสรรหากรรมการประจำาคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
	 Y	คณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อดำาเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการปกครองบ้านพักสถาบันฯ
	 Y	กรรมการเพื่อทบทวนคู่มือวาระการใช้งานสัญลักษณ์วิสัยทัศน์
	 Y	คณะกรรมการประจำาคณะวิทยาศาสตร์
	 Y	คณะทำางานเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยของข้าราชการและลูกจ้าง 
  สถาบัน
	 Y	คณะอนุกรรมการอาคารและสถานที่



4



5

  agriculturists after lood using mathematical model to estimate crop insurance : A Case  
  Study from the catastrophic loods of Thailand” โดย ศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
	 Y	ผลการประกวดบทความวิจัยพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำาปี 2557 บทความวิจัยสาขาสถิติ 
  ประยุกต์ รางวัลระดับ ดี.” Statistical Quality Control Based on Ranked Set Sampling for  
  Multiple Characteristics.” Chiang Mai Journal of Science, Volume 40, No. 3,pp 485-498.  
  โดย ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
	 Y	ผลการประกวดบทความวิจัยพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำาปี 2558 บทความวิจัยสาขาพัฒนา 
  สังคมและสิ่งแวดล้อมรางวัลระดับ ดี “Evaluation used the probability of damage for assisting  
  agriculturists after  lood using mathematical model to estimate crop insurance:  A Case  
  Study from the catastrophic loods of  Thailand.”โดย ศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
	 Y	ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปี พ.ศ. 2555
	 Y	ได้รับรางวัลประกวดโปสเตอร์ดีเด่น“The Construction of Probability Lessons for Mathayom  
  Suksa III Students by Using Simulation to Enhance Mathematics Problem Solving Ability”,  
  Proceedings of  9th Symposium on Graduate Research, KKU., 19 January 2007., Khon Kaen  
  University, Thailand., Subject : Humanities and Social Sciences, Page 185.
	 Y	ได้รับรางวัลประเภทงานวิจัยทางด้านอุบัติเหตุบนถนนทางหลวง อันดับที่ 2 จาก วิศวกรรมสถาน แห่ง 
  ประเทศไทยฯ ในผลงาน อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์,ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง และ กวี เกื้อเกษมบุญ,  
  การศึกษาองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีท่ี 27  
  ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2547, หน้า 333-356

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2558 มหาวชิรมงกุฎ
5 ธ.ค. 2553 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2548 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2538 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2534 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2532 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2529 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2527 จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
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รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมราช วันทวิน

ปีเกิด พ.ศ. 2498
ตำ�แหน่ง รองศาสตราจารย์ ว6
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 38 ปี 3 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2521 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2524 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2530 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
26 มิ.ย. 2522-14 เม.ย. 2524 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

สาขา Water & Wastewater 
Engineering

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

4 ม.ค. 2527-16 เม.ย. 2530 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
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วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
21 ก.ย. 2532-4 พ.ย. 2532 ดูงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม University of Tokyo 

ประเทศญี่ปุ่น

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
26 มิ.ย. 2521 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง อาจารย์ ระดับ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
24 เม.ย. 2524 อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
24 เม.ย. 2526 อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2532 อาจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 พ.ย. 2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 พ.ค. 2541 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ก.ย. 2541 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

13 ม.ค. 2547 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ต.ค. 2548 
ถึง ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ว6 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การดำารงตำาแหน่งบริหาร
วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง
1 พ.ค. 2537-30 มิ.ย. 2541 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
1 พ.ย. 2543-12 ธ.ค. 2547 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2559 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
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การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	คณะกรรมการพัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 Y	คณะกรรมการและอนุกรรมการ Second Asean Workshop on Membrane Technology
	 Y	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการ
	 Y	กรรมการร่างหลักสูตร วิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
	 Y	เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมเคมี
	 Y	คณะกรรมการบริหารโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์และปิโตรเคมี
	 Y	คณะทำางานจัดตั้งสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
	 Y	คณะกรรมการจัดฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการหมัก
	 Y	คณะกรรมการจัดอบรมนานาชาติ
	 Y	คณะกรรมการจัดตั้งและร่างหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการเพื่อเข้าร่วมนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
	 Y	คณะกรรมการพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน
	 Y	คณะกรรมการสรรหากรรมการประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 Y	คณะกรรมการประเมินผลการสอน
	 Y	ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 Y	คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
	 Y	คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
	 Y	คณะทำางานโครงการสัปดาห์เพื่อความปลอดภัยในการทำางาน มจธ.
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
	 Y	คณะกรรมการสรรหากรรมการประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในส่วนของคณาจารย์ประจำาในคณะหรือ 
  นอกคณะและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
	 Y	คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
	 Y	คณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2548 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2540 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
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วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2536 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2531 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2528 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2526 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เทพไพฑูรย์

ปีเกิด พ.ศ. 2498
ตำ�แหน่ง รองศาสตราจารย์ ว6
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 37 ปี

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2520 วิทยาศาสตรบัณฑิต-เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2525 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต-วิศวกรรมเคมี Institut National Polytechnique 

Toulouse

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
1 มิ.ย. 2524 – 1 พ.ย. 2524 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเคมี

เทคนิค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

30 ก.ย. 2528 – 16 ธ.ค. 2533 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา 
Chemical Engineering

ประเทศฝรั่งเศส



18

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
1 ต.ค. 2522 เข้ารับราชการตำาแหน่ง อาจารย์ ระดับ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 พ.ค. 2525 อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 ส.ค. 2527 อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
28 พ.ค. 2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ก.ย. 2541 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  

ตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

23 ธ.ค. 2546 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 ต.ค. 2548  
ถึง ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ว6 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

การดำารงตำาแหน่งบริหาร
วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง
28 ส.ค. 2535-15 ธ.ค. 2537 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
3-11 เมษายน 2538 รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	อาจารย์ที่ปรึกษานิทรรศการเทคโนโลยีครั้งที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
	 Y	คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
	 Y	คณะกรรมการพัสดุของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
	 Y	กรรมการจัดซื้อและตรวจรับครุภัณฑ์
	 Y	กรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 3 วิทยาเขต
	 Y	คณะกรรมการจัดปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
	 Y	เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
	 Y	กรรมการพระราชทานปริญญาบัตร
	 Y	กรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการ
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	 Y	กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 Y	กรรมการดำาเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการ
	 Y	คณะกรรมการปกครองบ้านพัก
	 Y	กรรมการประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมอาชีวศึกษากับสถาบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี
	 Y	คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
	 Y	คณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก
	 Y	คณะอนุกรรมการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์
	 Y	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
	 Y	คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างตำารา และคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการวิชาการ
	 Y	คณะกรรมการสอบสวน
	 Y	คณะอนุกรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาและรางวัลแก่นักกีฬาและนักศึกษาเรียนดี
	 Y	อนุกรรมการจัดประกวดของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กไทย
	 Y	คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
	 Y	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
	 Y	กรรมการสวัสดิการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	คณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์กับสภาอุตสาหกรรม 
  แห่งประเทศไทย
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง King Mongkut’s University of  
  Technology Thonburi - University of North Carolina
	 Y	คณะกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ
	 Y	ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 Y	คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
	 Y	อาจารย์สอนและเป็นที่ปรึกษา โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี 
  สำาหรับพนักงานสายการผลิตให้กับกลุ่มบริษัทปตท.(PI-ChEPs) ,กลุ่มบริษัท SCG(C-ChEPs), กลุ่มบริษัท  
  IRPC(I-ChEPs), กลุ่มบริษัทบางจาก (B-ChEPs)
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2548 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2540 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2536 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2532 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2529 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2527 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
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รองศาสตราจารย์ ดร.สิรินทรเทพ  เต้าประยูร

ปีเกิด พ.ศ. 2498
ตำ�แหน่ง รองศาสตราจารย์ ว6
ตำ�แหน่งบริห�ร ผู้อำานวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วม
 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
อ�ยุก�รทำ�ง�น 36 ปี

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2520 วิทยาศาสตรบัณฑิต-ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2523 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต-จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2534 Doctor of Agriculture-Biotechnology Kyushu University

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
1 ต.ค. 2526-30 ก.ย. 2527 ฝึกอบรม สาขาวิชา Microbiology ประเทศญี่ปุ่น
7 เม.ย. 2529-26 พ.ค. 2529 ดูงานวิจัย ด้าน Immobilized Microbial 

Cell
ประเทศญี่ปุ่น

21 ก.ย. 2530-23 พ.ย. 2530 ดูงานวิจัย ประเทศญี่ปุ่น
10 มี.ค. 2532-11 มิ.ย. 2532 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  

สาขา Biotechnology
Kyushu University,  
ประเทศญี่ปุ่น

9 มี.ค. 2533-11 มิ.ย. 2533 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา 
Biotechnology

Kyushu University,  
ประเทศญี่ปุ่น
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วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
19 ก.พ. 2534-15 พ.ค.2534 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  

สาขา Biotechnology
Kyushu University,  
ประเทศญี่ปุ่น

30 พ.ย. 2534-17 ธ.ค. 2534 ดูงานวิจัย ด้าน Biotechnology Kyushu University,  
ประเทศญี่ปุ่น

15 มี.ค. 2537-14 มิ.ย. 2537 ไปปฏิบัติงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม

ประเทศสหราชอาณาจักร

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
1 ก.ย.2523 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 เม.ย. 2526 อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 ก.ย. 2526 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ม.ค.2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 ต.ค. 2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ธ.ค. 2533 รับโอนมารับราชการ 

ตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7
คณะพลังงานและวัสดุ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1 ต.ค. 2534 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะพลังงานและวัสดุ
23 ม.ค. 2541 รองศาสตราจารย์ ระดับ 8 คณะพลังงานและวัสดุ
24 ม.ค. 2541 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะพลังงานและวัสดุ
10 ต.ค. 2551 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
21 ต.ค. 2553 รองศาสตราจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
2 ก.ค. 2555  
ถึง ปัจจุบัน

บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 
ตำาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ว6

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
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การดำารงตำาแหน่งบริหาร
วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง
26 ต.ค. 2535-25 ต.ค. 2537 ประธานสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและวัสดุ
26 ต.ค. 2537 รักษาการประธานสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและวัสดุ
27 ต.ค. 2537-30 ก.ย. 2543 รองคณบดีคณะพลังงานและวัสดุ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  

คณะพลังงานและวัสดุ
3 ต.ค. 2539 รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1 มิ.ย. 2541 รักษาการผู้อำานวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
11 เม.ย. 2554-12 ส.ค. 2560 ผู้อำานวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติงานพิเศษ
	 Y	คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
	 Y	คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัยและพัฒนา
	 Y	คณะอนุกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาประจำาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 Y	คณะกรรมการพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
	 Y	คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
	 Y	คณะทำางานโครงการ ADB
	 Y	บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา สจธ.
	 Y	คณะกรรมการประจำาคณะพลังงานและวัสดุ
	 Y	คณะทำางานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มจธ.
	 Y	คณะกรรมการประจำาคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
	 Y	คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
	 Y	คณะกรรมการดำาเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
	 Y	คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ (R&D Cluster) ในระดับคลัสเตอร์
	 Y	คณะกรรมการ BKT Roadmap 2020
	 Y	คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ประเภทวิชาการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย
	 Y	คณะทำางานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ
	 Y	คณะทำางานสำานักบริหารโครงการ มจธ. ราชบุรี
	 Y	คณะกรรมการอำานวยการร่วมและคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 
  พระจอมเกล้าธนบุรี กับ กลุ่มมิตรผล
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2550 มหาวชิรมงกุฎ
5 ธ.ค. 2548 เหรียญจักรพรรดิมาลา
5 ธ.ค. 2545 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2542 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2537 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2533 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2531 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2528 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย

ปีเกิด พ.ศ. 2499
ตำ�แหน่ง รองศาสตราจารย์ ว6
ตำ�แหน่งบริห�ร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ  
 บม2
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ�ยุก�รทำ�ง�น 35 ปี 5 เดือน

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ วุฒิการศึกษา-สาขาวิชา สถานศึกษา
2521 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2528 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต-เทคโนโลยี

พลังงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2533 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต-เทคโนโลยี
พลังงาน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การลาศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
1 ต.ค. 2525-31 ธ.ค. 2525 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

14 พ.ค. 2527-13 มิ.ย. 2527 ฝึกอบรมสาขาวิชา Basic Course On 
Renewable Energy

ประเทศอิตาลี

12 พ.ค. 2529-31 พ.ค. 2533 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

5 ต.ค. 2536-28 ต.ค. 2536 ดูงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น
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วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
7 ก.พ. 2555 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 

ระดับกลางและสูง เสวนาวิขาการ 
Global Megatrends

ประเทศไทย

16 มิ.ย. 2555-25 มิ.ย. 2555 สัมมนา เรื่องกระบวนการผลิตยาชีววัตถุ
และระบบโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ 
และดูงานกระบวนการผลิต

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และสาธารณรัฐฝรั่งเศส

22 มิ.ย. 2555-30 มิ.ย. 2555 สัมมนาเรื่อง BIO International 
Convention

ประเทศสหรัฐอเมริกา

2 ส.ค. 2555-3 ส.ค. 2555 ดูงาน International conference 
on Material Science, Metal and 
Manufacturing

ประเทศลาว

6 ต.ค. 2555-15 ต.ค. 2555 เดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพ
ของถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพ ณ สถานที่
ผลิต บริษัท New Brunswick Co.,Ltd

สหรัฐอเมริกา

20 พ.ย. 2555-27 พ.ย. 2555 เดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพ
ของระบบทำาน้ำากลั่น ระดับยาฉีด และ
เครื่องผลิตไอน้ำาบริสุทธิ์ ณ โรงงานผู้ผลิต  
บริษัท Telstar Science Solution Co.,Ltd

ประเทศสเปน

16 พ.ย. 2557-21 พ.ค. 2557 ดูงาน Social Enterprise สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
3 มิ.ย. 2558-8 มิ.ย. 2558 สัมมนา เรื่อง Food and Energy 

Security in the Field of Scientiic 
and Technical Cooperation

ประเทศรัสเซีย

14 มิ.ย. 2558-18 มิ.ย. 2558 สัมมนา เรื่องเครื่องมือและระบบใน
กระบวนการผลิตทางชีวภาพ และผลิต
ยา ชีววัตถุ และระบบโรงงานต้นแบบ
กระบวนการผลิต

ประเทศเยอรมัน

14 มิ.ย. 2558-19 มิ.ย. 2558 สัมมนาวิชาการ ACHEMA 2015 
และศึกษาระบบเครื่องมือ ครุภัณฑ์
โรงงานต้นแบบด้าน Food 
Processing/Bioprocessing และ 
Biopharmaceutical Processing

ประเทศเยอรมัน
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วัน เดือน ปี รายการ สถาบัน/ประเทศ
5 ก.ค. 2558-10 ก.ค. 2558 ดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ

พลังงานสำาหรับนิคมอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น

6 ต.ค. 2558-8 ต.ค. 2558 ดูงานด้านพลังงานทดแทน ประเทศมาเลเซีย
1 พ.ค. 2559-7 พ.ค. 2559 ศึกษาดูงาน และปฏิบัติการวิจัย เรื่องการ

พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิต
แป้งมันสำาปะหลัง

ประเทศเยอรมัน

15 พ.ค. 2559-22 พ.ค. 2559 ศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการงาน
วิจัยในมหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมนี 
และเนเธอร์แลนด์

ประเทศเยอรมัน

5 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 ดูงานเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมผลิต
อาหาร

ประเทศญี่ปุ่น

การรับราชการ/การปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี การดำารงตำาแหน่ง สังกัด
24 เม.ย. 2524 เข้ารับราชการ ตำาแหน่ง อาจารย์ ระดับ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 ต.ค. 2529 อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 ต.ค. 2528 อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 ม.ค. 2534 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 ก.ย. 2539 รองศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2540 รองศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 พ.ย. 2542 บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

ตำาแหน่ง รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ต.ค. 2548  
ถึง ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ว6 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์



31

การดำารงตำาแหน่งบริหาร
วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง
15 พ.ค. 2534 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
30 ต.ค. 2535-25 พ.ย. 2542 รองผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
26 พ.ย. 2542-25 พ.ย. 2550 ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
1 พ.ย. 2547-15 ก.ค. 2549 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
26 พ.ย. 2550-25 พ.ย. 2554 ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
1 พ.ย. 2551-31 ต.ค. 2552 ที่ปรึกษาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ณ สวทช.
1 พ.ย. 2552-15 พ.ค. 2559 รองผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ       

ณ สวทช.
16 พ.ค. 2559-15 พ.ค. 2560 ที่ปรึกษาโปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน และโปรแกรม

ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.
1 ต.ค. 2553-21 ธ.ค. 2561 รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ

การปฏิบัติงานพิเศษ
 Y	คณะทำางานจัดตั้งสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
 Y	คณะกรรมการร่างหลักสูตร
 Y	คณะกรรมการพิจารณาบ้านพัก
 Y	กรรมการประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 Y	คณะทำางานโครงการพัฒนาสถาบันในที่ดินใหม่
 Y	กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ
 Y	คณะทำางานจัดตั้งสำานักสวนอุตสาหกรรม
 Y	คณะกรรมการดำาเนินการเพื่อเข้าร่วมนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2535
 Y	คณะกรรมการทำาแผนแม่บทการพัฒนา
 Y	คณะกรรมการทำาแผนแม่บทการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในที่ดินบางขุนเทียน
 Y	คณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตบางขุนเทียน
 Y	คณะทำางานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
 Y	กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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 Y	คณะกรรมการบริหารงบประมาณเพื่อการดำาเนินงานด้านต่างประเทศ FTEIO
 Y	คณะทำางานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการสู่ภาคอุตสาหกรรม
 Y	คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 Y	คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ มจธ. (6+1 Flagships)
 Y	คณะกรรมการประกันคุณภาพศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
 Y	คณะทำางานคิดเกณฑ์การวิเคราะห์กรอบอัตรากำาลังพนักงานมหาวิทยาลัย
 Y	คณะทำางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
 Y	คณะกรรมการอำานวยการศูนย์ชุมชนน่าอยู่ กรุงเทพ
 Y	คณะทำางานพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
 Y	คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาเขตราชบุรี
 Y	คณะทำางานเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานกลุ่มวิชาการเน้นงานด้านบริการวิชาการ
 Y	คณะทำางานการจัดหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โครงการความร่วมมือเพื่อก่อตั้งและพัฒนา 
  สถาบันพัฒนาระบบรางภาคพื้นอาเซียน
 Y	ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์
 Y	คณะกรรมการพิจารณาเงินเพิ่มสมรรถนะ
 Y	คณะทำางานจัดทำาหลักสูตร Engineering Science
 Y	คณะกรรมการดำาเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 Y	คณะกรรมการอำานวยการร่วม และคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าธนบุรี กับบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  พระจอมเกล้าธนบุรี
 Y	คณะอนุกรรมการบริหารเงินฝากของมหาวิทยาลัย
 Y	คณะกรรมการพิจารณาเงินปรับตามภารกิจพิเศษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
วัน เดือน ปี รายการ
5 ธ.ค. 2551 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2548 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2537 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2534 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2529 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
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