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อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

---------------------------------------------------- 

 ๑. อาจารย์จตุพร อรุณกมลศร ี
 ๒. รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศริ ิ

 

ประมวลประวัติ ผลงาน  
๑. อาจารย์จตุพร   อรุณกมลศรี  
 ๑.๑ เกิดวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๐๔  อายุ ๕๗ ปี 
 ๑.๒ คุณวุฒิการศึกษา  
  ๑.๒.๑ ระดับปริญญาเอก ปริญญาบัตร Doctor of Philosophy สาขาวิชา Food Science 
   มหาวิทยาลัย University of Guelph ประเทศแคนาดา 
  ๑.๒.๒ ระดับปริญญาโท  ปริญญาบัตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
  ๑.๒.๓ ระดับปริญญาตรี ปริญญาบัตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมเกษตร 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย  
 ๑.๓ ประสบการณ์ด้านการสอน   
  ๑.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
   วิชาวิศวกรรมอาหาร ๑ วิชาวิศวกรรมอาหาร ๒ วิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ  
   วิชาเทคโนโลยีน ้านมและผลิตภัณฑ์ วิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่ม   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปีปัจจุบัน 
  ๑.๓.๒ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วิชาสุขศาสตร์น ้านม 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๑.๓.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (อาจารย์พิเศษ)  
   วิชาวิศวกรรมอาหาร ๑ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ๑.๓.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
   วิชาวิศวกรรมอาหาร ๑ วิชาวิศวกรรมอาหาร ๒ วิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ  
   วิชาเทคโนโลยีน ้านมและผลิตภัณฑ์ วิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่ม วิชาเคมีอาหาร ๑ 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงป ีพ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 



  ๑.๓.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
   วิชาผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงป ีพ.ศ. ๒๕๓๓ 
  ๑.๓.๖ หลักสูตร Bachelor of Science  (อาจารย์ช่วยสอน) 
   สาขาวิชา Food Science สาขาวิชา Food Analysis 
   มหาวิทยาลัย University of Guelph ประเทศแคนาดา 
   ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ๑.๔ ประสบการณ์ด้านบริหาร 
  ๑.๔.๑ รักษาราชการแทนอธิการบดี    ตั งแต่เดือน ก.พ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน 
  ๑.๔.๒ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั งแต่เดือน ส.ค.6๑ ถึง ต.ค.๖๑ 
  ๑.๔.๓ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ตั งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑.๔.๔ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    ระยะเวลา ๓ เดือน 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑.๔.๕ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    ระยะเวลา ๓ ปี 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑.๔.๖ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    ระยะเวลา ๙ เดือน 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑.๔.๗ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    ระยะเวลา ๗ เดือน 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑.๔.๘ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ระยะเวลา ๑ ปี 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑.๔.๙ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์    ระยะเวลา ๙ เดือน 
  ๑.๔.๑๐ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ระยะเวลา ๒ ปี 
  ๑.๔.๑๑ รองประธานโครงการจัดตั งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระยะเวลา ๖ เดือน 
  ๑.๔.๑๒ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร   ระยะเวลา ๓ ปี  
 

๒. รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ 
 ๒.๑ เกิดวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๐  อายุ ๔๒ ปี 
 ๒.๒ คุณวุฒิการศึกษา  
  ๒.๒.๑ ระดับปริญญาเอก ปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศไทย 
  ๒.๒.๒ ระดับปริญญาโท ปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศไทย 
  ๒.๒.๓ ระดับปริญญาตรี ปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศไทย 
 
 



 ๒.๓ ประสบการณ์ด้านการสอน   
  ๒.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   วิชา Advance Mathematics for IT วิชา Selected Topics in IT วิชา Seminar I 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศไทย  
   ปี พ.ศ. 2555 ถึง ปี พ.ศ. 2557 
  ๒.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   วิชา Advance Internet Programming 
   วิชา Enterprise Application Integration 
   วิชา O-O Programs Design and Construction 
   วิชา Programming for Information Systems Security 
   วิชา Security E-Commerce 
   วิชา Service Oriented Architecture 
   วิชา Web-Based App. & Internet Programming 
   วิชา Web Technology and Implementation 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศไทย 
   ปี พ.ศ. 2550 .ถึง ปี พ.ศ. 2557 
  ๒.๓.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   วิชา Data Structure and Algorithms 
   วิชา Introduction to Computer Programming 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศไทย  
   ปี พ.ศ. 2545 ถึง ปี พ.ศ. 2557 
  ๒.๓.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
   วิชา  C Language Computer Programming 
   วิชา  Computer Graphic and Multimedia 
   วิชา  Database System Management Design 
   วิชา Data Structure 
   วิชา Electrical Engineering Lab II 
   วิชา Introduction to Computer 
   วิชา Modern Programming (JAVA) 
   วิชา Programming Languages 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศไทย 
   ปี พ.ศ. 2543 ถึง ปี พ.ศ. 2545 
  ๒.๓.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   วิชา Computer Graphic 
   วิชา Computer Network & Distributed Computing 
   วิชา Data Warehouse 
   วิชา Enterprise Resource Planning 
   วิชา E-Commerce 



   วิชา Introduction to Computer Programming 
   วิชา Special Topic for IT (SOA)  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ปัจจุบัน 
 ๒.๔ ประสบการณ์ด้านบริหาร 
  ๒.๔.๑ รักษาราชการแทนอธิการบดี    ตั งแตเ่ดือน ก.พ. ๖๒ ถึงปัจจุบัน  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
  ๒.๔.๒ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระยะเวลา ๔ ปี 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
  ๒.๔.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย      ระยะเวลา ๔ ปี  
   คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
  ๒.๓.๔ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     ระยะเวลา ๔ ปี 
   คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
  ๒.๓.๕ ผู้อ้านวยการส้านักบริการคอมพิวเตอร์    ระยะเวลา ๖ ปี 
   ส้านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
  ๒.๓.๖ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีซอฟแวร์    ระยะเวลา ๒ ปี 
   คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 

************************************* 
 

 
หมายเหตุ ประมวลประวัติ ผลงาน ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา ตามแบบ คสค.๐๐๒ 


