
1 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ แล้ว 

ที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ต้นสกัด 
1 Professor Weldon Lodwick fuzzy sets, generalized uncertainty, optimization Mathematical and Statistical Sciences College of Liberal 

Arts and Sciences University of Colorado, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

2 รศ.ดร.จูลิน ลิคะสิร ิ discrete/combinatorics optimization, mathematical modelling ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
3 รศ.ดร.เสน่ห์  รุจิวรรณ Mathematical Finance, Stochastic Modeling, Parameter 

Estimation 
ส านักวชิาวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

4 รศ.ดร.ชวลิต  จีนอนันต ์ Linear programming, Integer programming, Network 
optimization, 

Sirindhorn International Institute of Technology, 
Thammasat University - Rangsit Campus 

5 รศ.ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ Low-density parity-check (LDPC) codes, lattice codes, and 
relationships between universal codes and number systems 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (พญาไท) 

6 รศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ Applied mathematics, Financial mathematics ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนยร์ังสิต) 

7 ผศ.ดร.ดาวุด  ทองทา Real Analysis, Financial Mathematics, Probability Theory ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (วทิยาเขตบางมด) 

8 ผศ.ดร.ตรีนุช สายทอง - Systems biology and bioinformatics in plant metabolism 
- Biological network construction from high-throughput data 
- Mathematical modelling & omics data integration 

หลักสูตรสาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ คณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(วิทยาเขตบางขุนเทียน) 

9 ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร Generalized Linear and Mixed Model ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

10 ผศ.ดร.วรเวทย์ ลีลาอภิรดี Linear system under uncertainty / Optimization problems 
 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนยร์ังสิต)  

11 ผศ.ดร.สายชล  ใจเยน็ Artificial Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning, AI คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าธนบุรี (บางขนุเทียน) 
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ที่ ชื่อ-นามสกลุ สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ ต้นสกัด 

12 ผศ.ดร.ณภัทร รุจีรไพบูลย ์ Operations Research, Risk Analytics, Optimization National University of Singapore (NUS) ประเทศ
สิงคโปร ์

13 ผศ.ดร.อภิชาต ศุรธณี Bioinformatics, Machine Learning, Data Mining ภาควิชาคณิตศาสตร ์คณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 
มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

14 ผศ.ดร.ศุภวงศ์  ทั่วรอบ Data Mining , Information Retrieval , Machine Learning , 
Collaborative and Social Computing , Hospital Information System 
, Document Management and Text Processing 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

15 ผศ.ดร.สิขรินทร์ อยู่คง Mathematical Physics, Quantum Mechanics and Quantum 
Information, and Theoretical Condensed Matter 

วิทยาลัยเพื่อการค้นควา้ระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

16 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กัลปณลุักษณ์ -  Systems biology and bioinformatics in plant metabolism 
-  Systems biology and bioinformatics in metabolism of pathogen 
-  Genome-scale metabolic network reconstruction 
-  Transcriptional regulatory network reconstruction 
-  Structural analysis of biochemical networks 

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี

17 ผศ.ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ ์ Numerical Mathematics, Mathematical Modeling ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

18 ผศ.ดร.ชุมพล  บุญคุ้มพรภัทร Pattern Recognition, Data Science ภาควิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

19 ผศ.ดร.ไตรทศ งามปิตพิันธ ์ Black hole, General Relativity, and Quantum Mechanics คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

20 ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน ์ Biochemistry, Medicine, Genetics ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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ที่ ชื่อ-นามสกลุ สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ ต้นสกัด 
21 ดร.ศิโรจน์  ศิริทรัพย์ Industrial and Environmental Modeling and Analysis, Data 

assimilation, uncertainty quantification and PDE-constrained 
optimization, Stochastic modeling and time series analysis 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

22 ดร.สุริยา  นัฏสุภัคพงศ ์ Computer Simulation and virtual Environment for training, 
physically based Modeling, Computer vision, Computer Graphics 
and artificial Intelligence 

สถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (วทิยาเขตบางมด) 

 


