คณะกรรมการ
สภาวิ ชาการวิ ศวกรรมไฟฟ้ าแห่งประเทศไทย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศ.ดร.อภิ รฐั ศิ ริธราธิ วตั ร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.โกสิ นทร์ จานงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทยั
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.อธิ คม ฤกษบุตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผศ.ดร.สมชัย หิ รญ
ั วโรดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ผศ.เดชา วิ ไลรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พิ นิจ เทพสาธร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ธนวิ ชญ์ ชุลิกาวิ ทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม
ผศ.ดร.ศุภเชษฐ์ อิ นทร์เนตร

มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย

ผูแ้ ทนสถาบันกรรมการสามัญ
ผศ.ดร.ชาย ชมภูอนิ ไหว
อ.บุญช่วย ทรัพย์มนชัย
ผศ.ดร.ศิรโิ รจน์ ศิรสิ ุขประเสริฐ
อ.ยศนัย ศรีอุทยั ศิรวิ งศ์
อ.ดร.เกียรติศกั ดิ ์ วงษ์โสพนากุล
ผศ.ดร.สาคร โพธิ ์งาม
อ.ดร.ไกรสร ไชยซาววงค์
อ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร
ผศ.ดร.บุญยัง ปลังกลาง
่
อ.ดร.สมมาตร แสงเงิน
ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พศิ ุทธิ ์
รศ.ดร.เวคิน ปิยรัตน์
ผศ.วันชัย จันไกรผล
อ.ดร.สุพรรณ ทิพย์ทพิ ากร
ผศ.ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์
ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิตวิ นั
ดร.เกียรติศกั ดิ ์ ศรีพมิ านวัฒน์
ผศ.ดร.วรการ วงศ์สายเชือ้
ผศ.ดร.วันชัย ฉิมฉวี
รศ.บุญเลิศ สื่อเฉย
อ.สุธ ี รุกขพันธุ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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ผศ.ดร.อดิรกั ษ์ กาญจนหฤทัย
อ.ดร.มุฑติ า สงฆ์จนั ทร์
อ.ดร.มณฑล นาวงษ์
อ.ปฏิภาณ เกิดลาภ
ผศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
อ.ณรงค์ นันทกุศล
อ.ดร.วุฒวิ ฒ
ั น์ คงรัตนประเสริฐ
รศ.ดร.เชวศักดิ ์ รักเป็ นไทย
รศ.ดร.กาณฑ์ เกิดชื่น
รศ.ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล
ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จันทร์ตรี

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

ผูแ้ ทนสถาบันกรรมการสมทบ
รศ.ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
อ.ดร.ทัศนัย ภาธรรัตน์
ผศ.ดร.กันต์พงษ์ ศรีสถิตย์
อ.ปิยะนัฐ ใจตรง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยธนบุร ี

คณะกรรมการดาเนิ นการ
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คณะที่ปรึกษา
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุง่ โรจน์
ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั
ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ ์วัฒนา
รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะกรรมการดาเนิ นการ ฝ่ ายสถาบันเจ้าภาพ
ผศ.ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร
อ.ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์
ผศ.ดร.ธานัท รุง่ ศิรธนะ
ผศ.ดร.วันชัย ฉิมฉวี
ผศ.ดร.สันต์ชยั รัตนนนท์
ผศ.ณัฐพร ฤทธิ ์นุ่ ม
ผศ.ดร.เกษม อุทยั ไขฟ้า
อ.ภคพงศ์ อมรกุล
อ.อภิวฒ
ั น์ แสงโนรี
คุณ ธันยกร เจนภาษา

ประธานคณะกรรมการดาเนินการ
กรรมการ
ฝา่ ยบทความวิชาการ
กรรมการ
ฝา่ ยประสานสัมพันธ์และต่างประเทศ
กรรมการ และ ผูช้ ่วยเลขานุ การ
ฝา่ ยจัดหาผูส้ นับสนุ น
กรรมการ
ฝา่ ยการเงินและลงทะเบียน
กรรมการ และ เลขานุการ
ฝา่ ยสถานที่ จัดเลีย้ ง และขนส่ง
กรรมการ
ฝา่ ยนิทรรศการและของทีร่ ะลึก
กรรมการ
ฝา่ ยประชาสัมพันธ์และสนเทศ
กรรมการ
ฝา่ ยต้อนรับและกิจกรรม
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการดาเนิ นการ
ฝ่ ายบทความวิ ชาการ
อ.ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์
ผศ.ดร.วรินทร์ วงษ์มณี
ผศ.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย
อ.ไชยยศ นุดล
คุณ เบญญาทิพย์ ศรีเจริญ
คุณ นพพร จันเพ็ง
คุณ วิตศิ กั ดิ ์ จิตต์ไพบูลย์

ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดาเนิ นการ
ฝ่ ายสถานที่ จัดเลี้ยง และขนส่ง
ผศ.ณัฐพร ฤทธินุ์ ่ม
ผศ.ดร.ชนะ เยีย่ งกมลสิงห์
อ.พัชรี จันทนบุบผา
คุณ อัฏฐ์วุฒ ิ ไหวพริบ

คณะอนุกรรมการดาเนิ นการ
ฝ่ ายประสานสัมพันธ์และต่างประเทศ
ผศ.ดร.ธานัท รุ่งศิรธนะ
ประธานอนุกรรมการ
ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล
อ.ดร.มณิสรา บารมีชยั
อ.ชนิตร์นนั ทน์ กุลทนันท์
คุณ อรรถพร รอดวิจติ ร
คณะอนุกรรมการดาเนิ นการ
ฝ่ ายจัดหาผูส้ นับสนุน
ผศ.ดร.วันชัย ฉิมฉวี
ประธานอนุกรรมการ
อ.ดร.ประพันธ์ศกั ดิ ์ บูรณะประภา
อ.น.ท.ดร.ยุทธพงษ์ ปลืม้ ภิรมย์
อ.ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย
อ.ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา
คุณ ธันยกร เจนภาษา
คุณ ฐิตริ ตั น์ สุขเกษม
คณะอนุกรรมการดาเนิ นการ
ฝ่ ายการเงิ นและลงทะเบียน
ผศ.ดร.สันต์ชยั รัตนนนท์

อ.ดร.วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์
ผศ.ณัฏฐชา พฤกษ์กานนท์
คุณ สมพร สาอางค์ศรี

ประธานอนุกรรมการ

ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดาเนิ นการ
ฝ่ ายนิ ทรรศการและของที่ระลึก
ผศ.ดร.เกษม อุทยั ไขฟ้า
ประธานอนุกรรมการ
ผศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร
อ.เดวิช บรรเทา
คุณ อนุสรณ์ กาลดิษฐ์
คณะอนุกรรมการดาเนิ นการ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และสนเทศ
อ.ภคพงศ์ อมรกุล
ผศ.สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์
ั
ผศ.รจนาฎ ไกรปญญาพงศ์
คุณ เรวัตร์ พิศเกาะ

ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดาเนิ นการ
ฝ่ ายต้อนรับและกิ จกรรม
อ.อภิวฒ
ั น์ แสงโนรี
อ.ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์
ผศ.เฉลิมชนม์ ไวศยดารง
คุณ สุภมาส แฟงสม

ประธานอนุกรรมการ

