ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปีการศึกษา 2562

งานส่งเสริมวิชาการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สารบัญ
หลักสูตร มทร.ล้านนา ที่เปิดสอนปีการศึกษา 2561 - 2562
สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 - 2562
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ต้องเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 - 2562
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 2558 – ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 2560 – ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 2560 – ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 2560 – ระดับปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 2560 – ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 2560 – ระดับปริญญาโท
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 2557 – ระดับปริญญาโท
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 2560 – ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 2561 – ระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 2560 – ระดับปริญญาตรี

หน้า
1
4
6
7
7
8
9
20
21
27
28
29
47
48
49
50
53
54
55

หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีการศึกษา 2561-2562
ลาดับ รหัส

ชื่อหลักสูตร

ระดับ

รหัส
เชียงใหม่
รหัสหลักสูตร 14 หลัก
หลักสูตร
CM

ตาก
TK

เชียงราย ลาปาง พิษณุโลก น่าน
CR
LP
PL
NN

รวม

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
1 B06 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( IBM.) ปริญญาตรี 60B06 25501961108362

1

2 B13 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารสากล

ปริญญาตรี 60B13 25481961102644

5

3 B25 บช.บ.การบัญชี

ปริญญาตรี 60B25 25551961101382

5

4 B34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ
A การจัดการธุรกิจ
B การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
C การจัดการโลจิสติกส์
D การจัดการสานักงาน
E การตลาด
F ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รอยืนยันจาก สกอ.
(โดยเลือกจาก
สาขาวิชาที่ยุบรวม)
ปริญญาตรี 60B34
(รหัสเดิม
25481961102611,
25481961102609,
25531961102256)

5 B35 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
A การจัดการสารสนเทศ

6
6
1
1
1
5
1
2

ปริญญาตรี 60B35 25601961100064

1
2

B พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ
6 B26 บธ.ม.บริหารธุรกิจ

ปริญญาโท 58B26 25581961102983

1

7 B36 ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ

ปริญญาตรี 60B36 25531961102155

3

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
1 S06 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
A วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3
ปริญญาตรี 60S06 25601961100023

3
1

B พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2 S31 วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร

ปริญญาตรี 60S31 25531961103178

1

3 S33 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี 60S33 25531961102144

1

4 S34 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี 60S34 25531961102021

2

5 S36 วท.บ.เกษตรศาสตร์
A พืชศาสตร์

3
ปริญญาตรี 60S36

25531961102043

3

B สัตวศาสตร์

3

C ประมง

3

6 S37 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

ปริญญาตรี 60S37 25531961103134

1

7 S17 วท.ม.พืชศาสตร์

ปริญญาโท 60S17 25501961108349

1

8 S18 วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร

ปริญญาโท 60S18 25501961108338

1

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลาดับ รหัส

ชื่อหลักสูตร

ระดับ

รหัส
เชียงใหม่
รหัสหลักสูตร 14 หลัก
หลักสูตร
CM

ตาก
TK

เชียงราย ลาปาง พิษณุโลก น่าน
CR
LP
PL
NN

รวม

1.
ารธุรกิจและศิลปศาสตร์
3. คณะบริ
คณะวิศหวกรรมศาสตร์
1 E01 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
A วิศวกรรมอุตสาหการ
B วิศวกรรมการผลิต

4
ปริญญาตรี 60E01 25531961102199

3
2
1

C วิศวกรรมโลจิสติกส์
2 E02 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

ปริญญาตรี 60E02 25531961102177

3

3 E03 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาตรี 60E03 25481961103252

2

4 E04 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี 60E04 25531961102223

3

5 E05 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
A วิศวกรรมไฟฟ้า

5
ปริญญาตรี 60E05 25531961103112

5
1

B วิศวกรรมโทรคมนาคม
6 E06 วศ.บ.วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

ปริญญาตรี 60E06 25531961102201

1

7 E08 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์

ปริญญาตรี 60E08 25501961103041

1

8 E16 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ปริญญาตรี 60E16 25531961102166

1

9 E35 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่

ปริญญาตรี 60E35 25531961102188

1

10 E40 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาตรี 60E40 25481961103689

3

11 E43 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

3
2

A วิศวกรรมเกษตร
B วิศวกรรมชีวภาพ

ปริญญาตรี 60E43 25531961102212

1

C วิศวกรรมอาหาร

1

D วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์

1

12 E44 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาตรี 60E44 25481961103678

13 E45 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
A วิศวกรรมไฟฟ้า
B วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

2
3

ปริญญาตรี 60E45 25481961103228

2
1
1

C วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
14 E46 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาโท 60E46 25551961104947

1

15 E47 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม
16 E48
อัตโนมัติ
A วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ปริญญาโท 60E47 25551961103586

1

B วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ

3
ปริญญาตรี 60E48 25541961101728

2
1

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ลาดับ รหัส

ชื่อหลักสูตร

ระดับ

รหัส
เชียงใหม่
รหัสหลักสูตร 14 หลัก
หลักสูตร
CM

ตาก
TK

เชียงราย ลาปาง พิษณุโลก น่าน
CR
LP
PL
NN

รวม

1.
ารธุรกิจและศิลปศาสตร์
4. คณะบริ
คณะศิลหปกรรมและสถาปั
ตยกรรมศาสตร์
1 F10 ศป.บ.ออกแบบสือ่ สาร

ปริญญาตรี 60F10 25511961101848

1

2 F11 ศล.บ.ทัศนศิลป์

ปริญญาตรี 60F11 25501961103478

1

3 F12 สถ.บ.สถาปัตยกรรม

ปริญญาตรี 61F12 25481961108494

1

4 F13 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

ปริญญาตรี 61F13 25531961103145

1

5 F19 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ปริญญาตรี 60F19 25531961103191

1

6 F20 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี 60F20 25531961103156

2

7 F21 ทล.บ.เซรามิก

ปริญญาตรี 60F21 25531961103189

1

8 F22 ศป.บ.สิง่ ทอและเครื่องประดับ

ปริญญาตรี 60F22 25531961103167

1

9 F24 ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

ปริญญาโท 57F24 25571961105219 หลักสู ตรนี้ตอ้ งมีการปรับปรุ ง เนื่องจากครบรอบปรับปรุ งหลักสู ตร 1

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
1 C07 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ปริญญาตรี 60C07 25601961100509

1

2 C08 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร

ปริญญาตรี 60C08 25501961106314

1

จานวนหลักสูตรทั้งหมด
คณะ/วิทยาลัย

42

33

รวม

บริหารฯ วิทยาฯ

วิศวฯ

16

7

10

8

ศิลปกรรมฯวิทยาลัยฯ รวม

หลักสูตรรหัส 60

6

8

16

6

2

38

หลักสูตรรหัส 59

0

0

0

1

0

1

หลักสูตรรหัส 58

1

0

0

0

0

1

หลักสูตรรหัส 55,61

0

0

0

2

0

2

7

8

16

9

2

42

ปริญญาตรี

6

6

14

8

2

36

ปริญญาโท

1

2

2

1

0

6

รวม

11

42

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

สรุปจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีการศึกษา 2561-2562
ลาดับ รหัส

ชื่อหลักสูตร

ระดับ

รหัส
หลักสูตร

จน.ตาม
เกณฑ์

สถานะตาแหน่ง
สถานะปฏิบัติงาน
รวม
ข้าราชการ พนง.ม. ลูกจ้างฯ ปกติ เรียนต่อ ลาออก เกษียณงบ 62

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
1

B06 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( IBM.) ปริญญาตรี 60B06

5

0

4

1

5

0

0

0

5

2

B13 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารสากล

ปริญญาตรี 60B13

25

7

16

2

24

0

0

1

25

3

B25 บช.บ.การบัญชี

ปริญญาตรี 60B25

25

7

18

0

25

0

0

0

25

4

B34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี 60B34

47

19

26

2

45

0

0

2

47

5

B35 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ปริญญาตรี 60B35

11

5

3

3

11

0

0

0

11

6

B26 บธ.ม.บริหารธุรกิจ

ปริญญาโท 58B26

5

2

3

0

4

0

0

1

5

7

B36 ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ
ปริญญาตรี 60B36
สรุป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

15

0

6

9

15

0

0

0

15

133

40

76

17

129

0

0

4

133

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
1

S06 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปริญญาตรี 60S06

16

10

6

0

16

0

0

0

16

2

S31 วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร

ปริญญาตรี 60S31

5

3

2

0

5

0

0

0

5

3

S33 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี 60S33

5

0

3

2

5

0

0

0

5

4

S34 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
S36 วท.บ.เกษตรศาสตร์
S37 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
S17 วท.ม.พืชศาสตร์

ปริญญาตรี 60S34
ปริญญาตรี 60S36
ปริญญาตรี 60S37
ปริญญาโท 60S17

10

1

1

3

5

0

0

0

5

27
5
3

19
5

7
0

1
0

25
5

0
0

0
0

2
0

27
5

3

0

0

3

0

0

0

3

S18 วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาโท 60S18
สรุป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

3

1

2

0

3

0

0

0

3

74

42

21

6

67

0

0

2

69

5
6
7
8

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
1

E01 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาตรี 60E01

22

12

10

4

25

0

1

0

26

2

E02 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

ปริญญาตรี 60E02

15

6

8

1

15

0

0

0

15

3

E03 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาตรี 60E03

10

4

5

1

10

0

0

0

10

4

E04 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี 60E04

15

9

5

1

15

0

0

0

15

5

E05 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาตรี 60E05

26

13

10

5

28

0

0

0

28

6

E06 วศ.บ.วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

ปริญญาตรี 60E06

5

5

2

0

7

0

0

0

7

7

E08 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์

ปริญญาตรี 60E08

5

4

1

0

5

0

0

0

5

8

E16 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ปริญญาตรี 60E16

5

2

1

2

5

0

0

0

5

9

E35 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่

ปริญญาตรี 60E35

5

0

5

0

4

0

0

1

5

10 E40 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ปริญญาตรี 60E40

15

7

6

2

15

0

0

0

15

11 E43 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

ปริญญาตรี 60E43

17

7

6

4

17

0

0

0

17

12 E44 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาตรี 60E44

10

6

4

0

9

1

0

0

10

13 E45 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาตรี 60E45

16

10

7

3

20

0

0

0

20

14 E46 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาโท 60E46

3

5

0

0

5

0

0

0

5

15 E47 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาโท 60E47

3

2

1

0

3

0

0

0

3

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 3/1/2019

ลาดับ รหัส
16 E48

ชื่อหลักสูตร
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม
อัตโนมัติ
สรุป คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระดับ

รหัส
หลักสูตร

ปริญญาตรี 60E48

จน.ตาม
เกณฑ์

สถานะตาแหน่ง
สถานะปฏิบัติงาน
รวม
ข้าราชการ พนง.ม. ลูกจ้างฯ ปกติ เรียนต่อ ลาออก เกษียณงบ 62

15

8

5

2

15

0

0

0

15

187

100

76

25

198

1

1

1

201

4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
1

F10 ศป.บ.ออกแบบสือ่ สาร

ปริญญาตรี 60F10

5

1

2

2

5

0

0

0

5

2

F11 ศล.บ.ทัศนศิลป์

ปริญญาตรี 60F11

5

2

3

0

5

0

0

0

5

3

F12 สถ.บ.สถาปัตยกรรม

ปริญญาตรี 61F12

5

1

4

0

5

0

0

0

5

4

F13 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

ปริญญาตรี 61F13

5

2

3

0

5

0

0

0

5

5

F19 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ปริญญาตรี 60F19

5

1

4

0

5

0

0

0

5

6

F20 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี 60F20

10

5

3

2

10

0

0

0

10

7

F21 ทล.บ.เซรามิก

ปริญญาตรี 60F21

5

5

0

0

5

0

0

0

5

8

F22 ศป.บ.สิง่ ทอและเครื่องประดับ

ปริญญาตรี 60F22

5

3

2

0

4

0

0

1

5

9

F24 ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

ปริญญาโท 57F24

3

0 การปรับ0ปรุ ง เนื่อ3งจากครบรอบปรั
0
0บปรุ งหลักสู ต0ร
หลัก3สู ตรนี้ตอ้ งมี
23
21
4
47
0
0
1

3

สรุป คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

48

48

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
1
2

C07 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ปริญญาตรี 60C07
C08 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร
ปริญญาตรี 60C08
สรุป วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
สรุป อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5
5
10

0
0

4
4

1
1

4
5

0
0

1
0

0
0

5
5

0

8

2

9

0

1

0

10

452

205

202

54

450

1

2

8

461

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 3/1/2019

1/1

รำยชื่ ออำจำรย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร ทีต่ ้ องมีกำรเปลีย่ นแปลง เพื่อให้เป็ นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ 2558
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
1 นาย อนุ สรณ์ คุณานุ สรณ์
2 นาง พิศมัย
สุ ภทั รานนท์
3 นาง เกตสุ ดา พานิ ชกุล
4 นาง ดวงพร

อ่อนหวาน

ประเภทบุคลำกร
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร รหัสหลักสู ตร
หลักสู ตร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
58B26 บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
ข้าราชการ
อาจารย์
60B13 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
60B34A บธ.บ.บริ หารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)
บธ.บ.บริ หารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้า
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
60B34B
ปลีกสมัยใหม่)

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรเกษตร
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
1 น.ส. กุลชลี
วงษ์ไทย
2 นาง ศีลศิริ
สง่าจิตร

ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการ
ข้าราชการ

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร รหัสหลักสู ตร
หลักสู ตร
รองศาสตราจารย์
60S36A วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
รองศาสตราจารย์
60S36A วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)

คณะวิศวกรรมศำสตร์
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ

ประเภทบุคลำกร

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร รหัสหลักสู ตร

1** น.ส. วิรัลพัชร พรหมจรรย์
2** นาย นิ คม
3** นาย วีระยุทธ

โชติกานนท์
หล้าอมรชัยกุล

ลูกจ้างชัว่ คราว

อาจารย์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

60E01B
60E35
60E44

หลักสู ตร
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาการ (วิศวกรรมการ
ผลิต)
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล

พืน้ ที่
สถำนะ
เชียงใหม่ เกษียณ งบ62
เชียงใหม่ ลาออก
น่าน เกษียณ งบ62
เชียงใหม่ เกษียณ งบ62

พืน้ ที่
สถำนะ
ลาปาง เกษียณ งบ62
พิษณุโลก เกษียณ งบ62

พืน้ ที่

สถำนะ

ลาปาง

ลาออก

เชียงใหม่ เกษียณ งบ62
เชียงใหม่ เรี ยนต่อ

คณะศิลปกรรมและสถำปั ตยกรรมศำสตร์
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
1 นาย มนตรี
เลากิตติศกั ดิ์

ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการ

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร รหัสหลักสู ตร
หลักสู ตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
60F22 ศป.บ.สิ่ งทอและเครื่ องประดับ

พืน้ ที่
สถำนะ
เชียงใหม่ เกษียณ งบ62

วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
1* นาย ประวิทย์ ลี้เหมือดภัย

ประเภทบุคลำกร
ลูกจ้างชัว่ คราว

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร รหัสหลักสู ตร
หลักสู ตร
อาจารย์
60C07 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิ กส์

พืน้ ที่
เชียงใหม่

หมายเหตุ : * อยู่ในขั้นตอนเสนอสภาวิชาการ
** อยู่ในขั้นตอนเสนออนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข้อมูลดังกล่าวจะปรับเปลี่ยนเมื่อได้รับการอนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น

Update 3/1/2019

สถำนะ
เสี ยชีวิต

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

1/12

58B26

บธ.ม.บริหารธุรกิจ

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย อนุสรณ์ คุณานุสรณ์

2 น.ส. ลัดดา

ปิ นดา

3 น.ส. โสภา

เภสัชพิพฒั น์กุล

4 นาง ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต

5 นาง เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ข้าราชการ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ข้าราชการ

วันที่ สกอ. เห็นชอบ 5 พ.ย. 2558
วันทีส่ ภา ม.อนุมัติรายชื่อ 3 ม.ค. 2557
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
อาจารย์
Ph.D.Business Adminstration
1/10/2552 ปกติ
M.B.A.Finance & Banking
ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์
อาจารย์
1/10/2578 ปกติ
ปร.ด.นวัตกรรมการจัดการ
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.การจัดการ
อาจารย์
D.M.Business Management
1/10/2569 ปกติ
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.การบัญชี
อาจารย์
Ph.D.Knowledge Management
1/10/2578 ปกติ
บช.ม.การบัญชี
บช.บ.การบัญชี
รองศาสตราจารย์ บธ.ม.เศรษฐศาสตร์
1/10/2563 ปกติ
นศ.บ.การผลิตสิ่งพิมพ์
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์การเกษตร

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสูตร

2/12

60B06
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ ( IBM.)
วันที่ สกอ. เห็นชอบ
พื้นที่ CM เชี ยงใหม่
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่ อ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
MBA.General
1 นาง สุ ภาวดี วรุ ณกูล
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
MBA
2 นาย ภาคภูมิ ภัควิภาส
B.B.A.International Business Management
เจรี ยงประเสริ ฐ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
MIB
3 น.ส. ศิวพร
ศศ.บ.ปรัชญา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
MBA.International Business
4 น.ส. พิริยมาศ ศิริชยั
บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว
อภิธาวินวสุ
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
MBA.Business Administration
5 น.ส. ณฐา
บธ.บ.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
60B13

9 ก.พ. 2562
6 ม.ค. 2560
วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2574 ปกติ
1/10/2585

ปกติ

1/10/2584

ปกติ

1/10/2589

ปกติ

1/10/2586

ปกติ

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล

พื้นที่ CM เชี ยงใหม่
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาง กัลยารัตน์ เศวตนันทน์

2 นาง ฝนทิพ

ราชเวียง

3 นาง ปณิ สา

กุระคาน

4 นาย เดชาธร

พจนพงษ์

5 น.ส. ศลิษา

เศวตนันทน์

พื้นที่ TK ตาก
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 น.ส. ศุภณิ ตา พงศ์สุวรรณ
2 น.ส. สาวิตรี

สุวรรณรอ

3 น.ส. กฤติกา

อินตา

4 นาง พิศมัย

สุภทั รานนท์

5 นาย เฉลิมชัย พาราสุข

Update 2/28/2019

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่ อ
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
Graduate Diploma (TEFL)
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ดา้ นการสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
Ed.D.TESOL
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส
ข้าราชการ
อาจารย์
Ph.D.English as an International Language
M.Ed.Applied Linguistics
M.A.English for Science and Technology (Inter)
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ร.บ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

19 ก.ย. 2561 สมอ.08
วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2567 ปกติ

1/10/2583

ปกติ

1/10/2588

ปกติ

1/10/2584

ปกติ

1/10/2592

ปกติ

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2581 ปกติ
1/10/2577

ปกติ

1/10/2586

ปกติ

1/10/2562

ปกติ

1/10/2565

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

3/12

พื้นที่ LP ลาปาง
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาง วัลจิลีน จันทรวิโรจน์

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
อ.ม.ภาษาศาสตร์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
อาจารย์
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
อาจารย์
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
พธ.บ.ภาษาอังกฤษ
อาจารย์
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาเยอรมัน
อาจารย์
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2568 ปกติ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
นาง กรรณิ การ์ ประทุมโทน
ข้าราชการ
อาจารย์
กศ.ม.ภาษาอังกฤษ
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
น.ส. ขวัญกมล รักปรางค์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
M.A.Applied Linguistics
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
น.ส. สุ รียพ์ ร ใหญ่สง่า
ข้าราชการ
อาจารย์
M.Ed.TEFL
อ.ม.ภาษาศาสตร์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
น.ส. นฤภร
ปาลวัฒน์วิไชย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
ศศ.บ.ภาษาศาสตร์

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2579 ปกติ

2 นาง กนิ ษฐา

ลังกาพินธุ์

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3 นาย เฉลิมพงค์ ทางาน

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

4 น.ส. ณิ ชกุล

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

คาริ นทร์

5 น.ส. ปรี ยารัตน์ ศรี ชยั วงค์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

พื้นที่ PL พิษณุโลก
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 น.ส. ต้องหทัย ทองงามขา

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

2
3
4

5

พื้นที่ NN น่ าน
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาง ศิริลกั ษณ์ นริ นทร์ รัตน์

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

2 นาง จุไรรัตน์ สวัสดิ์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3 น.ส. มินตรา

ไชยชนะ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

4 น.ส. ขนิ ษฐา

สุวรรณประชา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

5 นาย กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์

Update 2/28/2019

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
อาจารย์
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
อาจารย์
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
อาจารย์
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
อาจารย์
ศศ.ด.ภาษาอังกฤษเป็ นภาษานานาชาติ
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

1/10/2584

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

1/10/2588

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

1/10/2571

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

1/10/2565

ปกติ

1/10/2589

ปกติ

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2572 ปกติ
1/10/2583

ปกติ

1/10/2584

ปกติ

1/10/2591

ปกติ

1/10/2586

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

4/12

60B25

บช.บ.การบัญชี

พื้นที่ CM เชียงใหม่
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ

ประเภทบุคลากร

1 น.ส. นวิตถา

โสภาจารี ย ์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

2 นาย วรวิทย์

เลาหะเมทนี

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3 นาย ทศพร

ไชยประคอง

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

4 น.ส. รังศิมา

กันธิ วาส

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

5 นาง ศุภลักษณ์ จงชานสิ ทโธ

พื้นที่ TK
ตาก
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
จันทร์ แก้ว
1 นาง ยุพรัตน์
2 น.ส. สิ นีนาฎ

วงค์เทียนชัย

3 น.ส. กัญฐณา

ดิษฐ์แก้ว

4 นาง น้ าฝน

คงสกุล

5 นาง ยุพิน

มีใจเจริ ญ

Update 2/28/2019

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม.อนุมัติ รายชื่ อ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒกิ ารศึ กษา
M.Com.(Extension) in Accounting and
อาจารย์
Information System
บช.บ.
อาจารย์
ปร.ด.การบัญชี
บช.ม.
บธ.บ.การบัญชี
อาจารย์
บช.ม.
บช.บ.
อาจารย์
บช.ม.
บช.บ.
อาจารย์
บช.ม.
บธ.บ.การบัญชี

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒกิ ารศึ กษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บช.ม.
บช.บ.
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ด.การบริ หารธุ รกิจ
บช.ม.
บธ.บ.การบัญชี
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.การบัญชี
กจ.ม.การจัดการการเงิน
บช.บ.
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บช.ม.
บช.บ.
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บช.ม.
บธ.บ.การบัญชี
บธ.บ.ธุ รกิจศึกษา-การบัญชี

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

20 มิ.ย. 2561
19 ก.ย. 2561 สมอ.08
วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2587

ปกติ

1/10/2581

ปกติ

1/10/2573

ปกติ

1/10/2587

ปกติ

1/10/2574

ปกติ

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2581 ปกติ
1/10/2574

ปกติ

1/10/2582

ปกติ

1/10/2582

ปกติ

1/10/2576

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

5/12

พื้นที่ CR เชียงราย
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ทะยะธง
1 นาง สุ วิสา
2 นาง วรี วรรณ

เจริ ญรู ป

3 นาง แววดาว

พรมเสน

4 นาง ชนนพร

ยะใจมัน่

5 น.ส. จรัสศรี

โนมี

พื้นที่ LP ลาปาง
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ทองดีพนั ธ์
1 น.ส. ณัฐนรี
2 น.ส. กรรณิการ์ ใจมา
3 น.ส. นฤมล

คุม้ พงษ์

4 นาง พวงทอง

วังราษฎร์

5 น.ส. ปั ญจพร

ศรี ชนาพันธ์

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒกิ ารศึ กษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บช.ม.
บธ.บ.การบัญชี
ข้าราชการ
อาจารย์
ปร.ด.การบัญชี
บช.ม.
บช.บ.
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.บริ หารธุ รกิจ
บช.ม.
บช.บ.
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บช.ม.
บธ.ม.
บช.บ.
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บช.ม.
บธ.บ.การบัญชี

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2588 ปกติ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒกิ ารศึ กษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บช.ม.
บช.บ.
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บช.ม.
บช.บ.
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บช.ม.
บช.บ.
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.การบัญชี
บช.ม.
ศศ.บ.การจัดการทัว่ ไป(การบัญชี)
บธ.บ.การเงินการธนาคาร
ข้าราชการ
อาจารย์
ปร.ด.การบัญชี
บช.ม.
บธ.บ.การบัญชี

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2589 ปกติ

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

1/10/2584

ปกติ

1/10/2580

ปกติ

1/10/2580

ปกติ

1/10/2591

ปกติ

1/10/2588

ปกติ

1/10/2587

ปกติ

1/10/2571

ปกติ

1/10/2581

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

6/12

พื้นที่ NN น่ าน
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาง อัจฉราภรณ์ พูลยิง่
2 นาย สมบูรณ์

กุมาร

3 นาง ธิ ตินนั ท์

กุมาร

4 นาย อธิ ปัตย์

สายสู ง

5 น.ส. วันวิภา

คามงคล

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒกิ ารศึ กษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บช.ม.
บธ.บ.การบัญชี
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.การบัญชี
บช.บ.
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บช.ม.
บช.บ.
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บช.ม.
บช.บ.
ข้าราชการ
อาจารย์
ปร.ด.การบัญชี
บช.ม.
บธ.บ.การบัญชี

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2582 ปกติ
1/10/2578

ปกติ

1/10/2587

ปกติ

1/10/2590

ปกติ

1/10/2584

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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60B34

บธ.บ.บริหารธุรกิจ

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
A การจัดการธุรกิจ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาง กัญญ์วรา สมใจ

2 นาย มานิตย์

มัลลวงค์

3 น.ส. เบญญาภา กันทะวงศ์วาร

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมตั ริ ายชื่ อ 19 ก.ย. 2561 สมอ.08
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
Ph.D.Human Resource Development
บธ.ม.การตลาด
ศศ.บ.การจัดการ
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.การจัดการ
บช.บ.การบัญชี

B การจัดการธุรกิจค้ าปลีกสมัยใหม่
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
กจ.ด.การจัดการธุรกิจ
1 นาง ริ ญญาภัทร์ เขจรนันทน์
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.การจัดการ
สมศักดิ์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
Ph.D.Business Administration
2 นาง พีรยา
MIM.Master Focus on International Marketing
บธ.บ.การตลาด
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
3 นาง ดวงพร อ่อนหวาน
บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
D การจัดการสานักงาน
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
สุขมณี
1 น.ส. รุ จิรา

1/10/2579

ปกติ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2577 ปกติ

1/10/2585

ปกติ

1/10/2562

ปกติ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.การตลาด
บธ.บ.การตลาด
จิตต์ปรารพ
ข้าราชการ
อาจารย์
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
ศศ.บ.บริ หารธุรกิจ
สุวรรณเสรี รักษ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.การตลาด
บช.บ.การบัญชี

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2581 ปกติ

3 น.ส. กฤษยา

มะแอ

E การตลาด
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 น.ส. ศิริรักษ์ ยาวิราช

Update 2/28/2019

ปกติ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2585 ปกติ

จันทร์ เจริ ญสุข

3 น.ส. ชรัญญา

1/10/2566

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.การจัดการ
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.การจัดการ
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
บธ.ม.การจัดการ
บธ.บ.การจัดการ

2 นาง นิศรา

2 นาย อนวัช

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2571 ปกติ

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

1/10/2569

ปกติ

1/10/2588

ปกติ

1/10/2578

ปกติ

1/10/2582

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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F ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาง อัจฉริ น จิตต์ปรารพ
2 น.ส. ปาริ ฉตั ร

เดือนเพ็ญ

3 น.ส. เกิดศิริ

ชมภูกาวิน

พืน้ ที่ TK ตาก
A การจัดการธุรกิจ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 น.ส. ซินเนีย รัติภทั ร์
2 น.ส. อาภาศรี

เทวตา

3 นาง อุษามาศ

รัตนวงศ์

E การตลาด
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ทุกข์สูญ
1 นาย เผด็จ

2 นาง สุมลมาลย์ อรรถวุฒิชยั
3 น.ส. สมใจ

วงค์เทียนชัย

พืน้ ที่ CR เชียงราย
A การจัดการธุรกิจ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ทิพย์ศรี
1 นาง ณภัทร

2 นาง ธนีนุช

เร็ วการ

3 นาง กนกอร

จิตจานงค์

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
ข้าราชการ
อาจารย์
M.B.A.Hospitality Management
บธ.บ.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2586 ปกติ
1/10/2573

ปกติ

1/10/2570

ปกติ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.การตลาด
บธ.บ.การจัดการทัว่ ไป
ข้าราชการ
อาจารย์
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
Mini M.B.A.
บธ.บ.บริ หารธุรกิจ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2575 ปกติ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D.Strategic Marketing
บธ.ม.การตลาด
บธ.บ.การตลาด
บธ.ม.การตลาด
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.บ.การตลาด
ข้าราชการ
อาจารย์
ปร.ด.การจัดการการตลาด
บธ.ม.การตลาด
บธ.บ.การตลาด

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2576 ปกติ

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.การจัดการ
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.การจัดการ
พนักงานในสถาบันอุมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
ศศ.บ.การจัดการทัว่ ไป
พนักงานในสถาบันอุมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.การบริ หารงานบุคคล

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

1/10/2587

ปกติ

1/10/2568

ปกติ

1/10/2573

ปกติ

1/10/2580

ปกติ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2576 ปกติ

1/10/2574

ปกติ

1/10/2576

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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C การจัดการโลจิสติกส์
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย ราเชนทร์ ชูศรี

2 นาง สุจิตตา

หงษ์ทอง

3 นาง พิทธินนั ท์ สมไชยวงค์

E การตลาด
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
จอห์นสัน
1 น.ส. รสริ น
2 น.ส. ณฐมน

ทรัพย์บญ
ุ โต

พนมไพร
3 นาง อารี ยา
(นางกุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล)
พืน้ ที่ LP ลาปาง
A การจัดการธุรกิจ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย คงศักดิ์ ตุย้ สื บ
2 นาง กนกวรรณ เวชกามา
3 น.ส. ภัทราพร

สมเสมอ

E การตลาด
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 น.ส. อัจฉราพร แปลงมาลย์

2 น.ส. อวยพร

ต๊ะวัน

3 นาย เปรมศักดิ์ อาษากิจ

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.ธุรกิจศึกษา-การเลขานุการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
บธ.บ.บริ หารธุรกิจ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
บธ.บ.การบัญชี

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2576 ปกติ

1/10/2582

ปกติ

1/10/2586

ปกติ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.การตลาด
บธ.บ.การตลาด
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.การตลาด
บธ.บ.การจัดการ
ข้าราชการ
อาจารย์
บธ.ม.การตลาด
บธ.บ.การตลาด

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2576 ปกติ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.การจัดการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
ศศ.บ.ภาษาไทย
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.การจัดการ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2585 ปกติ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
Ph.D.Business Administration
บธ.ม.การตลาด
บธ.บ.การตลาด
บธ.ม.การตลาด
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.บ.การตลาด
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.การตลาด

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2583 ปกติ

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

1/10/2584

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2578

ปกติ

1/10/2583

ปกติ

1/10/2589

ปกติ

1/10/2567

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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พืน้ ที่ PL พิษณุโลก
A การจัดการธุรกิจ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 น.ส. กาญจนา ทวินนั ท์

2 น.ส.
3 นาย
4 นาย
5 น.ส.

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.บริ หารธุรกิจอุตสาหกรรม
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
ศศ.บ.การจัดการ
สุพรรัตน์ ทองฟัก
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.การบัญชี
บช.บ.การบัญชี
ชัชวิน
วรปรี ชา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
น.บ.นิติศาสตร์
มนตรี
ธรรมพัฒนากูล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.การจัดการ
บธ.บ.การตลาด
กรปภา จันทราพูน
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
บธ.ม.การจัดการ
บธ.บ.การจัดการ

พืน้ ที่ NN น่ าน
A การจัดการธุรกิจ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาง ธัญทิพย์ ศิริพรอัครชัย
2 น.ส. กนกรัตน์ ดวงพิกลุ
3 นาง เกตสุดา

พานิชกุล

E การตลาด
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 น.ส. วรรณิ ดา ชินบุตร

2 นาย ธวัชชัย

ซ้อนยนต์

3 น.ส. อภิญญา

กันธิยะ

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.การจัดการ
ศศ.บ.การจัดการทัว่ ไป
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.การบริ หารองค์การและการจัดการ
บช.บ.การบัญชี
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.การจัดการทัว่ ไป
วท.บ.เศรษฐศาสตร์ เกษตร

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.การตลาด
บธ.บ.การตลาด
ศษ.บ.แนะแนว
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.การตลาด
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
บธ.ม.การตลาด
บธ.บ.การตลาด

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2582 ปกติ

1/10/2578

ปกติ

1/10/2578

ปกติ

1/10/2587

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2576 ปกติ
1/10/2565

ปกติ

1/10/2561 เกษียณ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2580 ปกติ

1/10/2566

ปกติ

1/10/2584

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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60B35

บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
A การจัดการสารสนเทศ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ปุกแก้ว
1 นาง ชัชฎาพร

วันที่ สกอ. เห็นชอบ 9 ก.ย. 2561
วันที่ สภา ม. อนุมตั ริ ายชื่ อ 8 พ.ย. 2561 สมอ.08
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

2 นาง หฤทัย

อาษากิจ

ข้าราชการ

3 นาย นพณัฐ

วรรณภีร์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

B พัฒนาซอฟแวร์ ทางธุรกิจ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ทีเก่ง
1 น.ส. วรรณพร

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

2 นาย ธีรภพ

แสงศรี

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3 นาย นริ นทร์

จิวิตนั

ลูกจ้างชัว่ คราว

พืน้ ที่ PL พิษณุโลก
B พัฒนาซอฟแวร์ ทางธุรกิจ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
นุ่มนิ่ม
1 นาง อารยา
2 น.ส. ลัดดาวัลย์

หวังเจริ ญ

3 น.ส. ทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ลูกจ้างชัว่ คราว

4 น.ส. คัชริ นทร์

ทองฟัก

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

5 นาย ชัยวัฒน์

สมศรี

ลูกจ้างชัว่ คราว

Update 2/28/2019

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D.Information Management
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
อาจารย์
วท.ม.วิศวกรรมซอฟต์แวร์
บธ.บ.การตลาด

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2576 ปกติ

1/10/2576

ปกติ

1/10/2589

ปกติ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
บธ.ม.บริ หารธุรกิจ
บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
อาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2575 ปกติ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ -เทคโนโลยี
อาจารย์
มัลติมีเดีย
บธ.บ.ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์
อาจารย์
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
อาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
อาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2575 ปกติ

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

1/10/2587

ปกติ

1/10/2588

ปกติ

1/10/2578

ปกติ

1/10/2583

ปกติ

1/10/2579

ปกติ

1/10/2575

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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60B36

ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ

พื้นที่ CM เชียงใหม่
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย วรัญญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย

ประเภทบุคลากร
ลูกจ้างชัว่ คราว

2 นาย ชูเกียรติ

ศิริวงศ์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3 น.ส. รชวดี

พันธุ์นิติภูมิ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

4 น.ส. อาพร

กันทา

ลูกจ้างชัว่ คราว

5 น.ส. มัทรี

สี มา

ลูกจ้างชัว่ คราว

พื้นที่ TK
ตาก
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 น.ส. สุวจั นกานดา พูลเอียด

ประเภทบุคลากร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

2 น.ส. กนกพร

บัวทรัพย์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3 น.ส. ชลธิชา

อ่องทุน

ลูกจ้างชัว่ คราว

4 น.ส. สิ ริสาสน์

พันธ์มณี

ลูกจ้างชัว่ คราว

5 น.ส. สุภทั รจิตต์

มะโนสด

ลูกจ้างชัว่ คราว

พื้นที่ LP
ลาปาง
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ฉัตรสู งเนิ น
1 นาง ชานิกา

ประเภทบุคลากร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

2 น.ส. เพียงกานต์

นามวงศ์

3 น.ส. ศิริขวัญ

ปั ญญาเรี ยน

ลูกจ้างชัว่ คราว

4 น.ส. ปานณนาถ

ศักดิ์ศิริคุณ

ลูกจ้างชัว่ คราว

5 น.ส. อาภาวดี

ทับสิ รักษ์

ลูกจ้างชัว่ คราว

Update 2/28/2019

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมตั ิรายชื่ อ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒกิ ารศึกษา
อาจารย์
Master of Tourism Management
ศศ.บ.การท่องเที่ยว
อาจารย์
ศศ.ม.การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ศศ.บ.พัฒนาการท่องเที่ยว
อาจารย์
Master of Tourism Management
ศศ.บ.การท่องเที่ยว
อาจารย์
ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ศศ.บ.การท่องเที่ยว
อาจารย์
ศศ.ม.การจัดการท่องเที่ยว
ศศ.บ.การท่องเที่ยว

9 ก.พ. 2562
19 ก.ย. 2561 สมอ.08
วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2593 ปกติ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒกิ ารศึกษา
อาจารย์
ศศ.ม.การท่องเที่ยว
บธ.บ.การจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการ
บริ การ
อาจารย์
ศศ.ม.การท่องเที่ยว
ศศ.บ.การท่องเที่ยว
อาจารย์
ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ศศ.บ.การท่องเที่ยว
อาจารย์
ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อาจารย์
ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
บธ.บ.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2587 ปกติ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒกิ ารศึกษา
อาจารย์
ศศ.ม.การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อาจารย์
ศศ.ม.การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารย์
ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล
อาจารย์
ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ศศ.บ.การท่องเที่ยว
อาจารย์
บธ.ม.การจัดการการท่องเที่ยว
นศ.บ.การโฆษณา

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2578 ปกติ

ที่มารายชื่ อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

1/10/2581

ปกติ

1/10/2590

ปกติ

1/10/2591

ปกติ

1/10/2593

ปกติ

1/10/2582

ปกติ

1/10/2590

ปกติ

1/10/2589

ปกติ

1/10/2584

ปกติ

1/10/2586

ปกติ

1/10/2590

ปกติ

1/10/2590

ปกติ

1/10/2589

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

1/7

60S06
วท.บ.วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรอำหำร
วันที่ สกอ. เห็นชอบ
พื้นที่ LP ลำปำง
วันที่ สภำ ม. อนุมัติรำยชื่ อ
A วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
ประเภทบุคลำกร
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
บุญทะวงศ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ด.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
1 นาง อรทัย
วท.ม.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีทางอาหาร
2 น.ส. นภาพร ดีสนาม
วท.บ.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ Dr.Ing.
3 นาง วันเพ็ญ จิตรเจริ ญ
M.S.Food Science
วท.บ.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
B พัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
1 น.ส. ธัญลักษณ์ บัวผัน

2 นาย ธี รวัฒน์

เทพใจกาศ

3 นาง รุ่ งทิวา

กองเงิน

ประเภทบุคลำกร
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
D.Agr.Tea Science
วท.ม.พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ.จุลชีววิทยา
ข้าราชการ
อาจารย์
วท.ม.พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.วิทยาศาสตร์ การอาหาร
วท.บ.วิทยาศาสตร์ การอาหาร

พื้นที่ PL พิษณุโลก
A วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการ
1 นาย เฉลิมพล ถนอมวงค์
2 นาย อรรณพ

ทัศนอุดม

3 นาง จุฑามาศ ถิระสาโรช
4 นาย กฤษดา

กาวีวงศ์

5 น.ส. สุ ริยาพร นิ พรรัมย์

Update 2/28/2019

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิทยาศาสตร์ การอาหาร
วท.ม.อุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ.อุตสาหกรรมเกษตร
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.อุตสาหกรรมเกษตร
ทษ.บ.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิทยาศาสตร์ การอาหาร
วท.ม.วิทยาศาสตร์ การอาหาร
วท.บ.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.ม.อุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ.ชีววิทยา

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

1 ต.ค. 2561
5 ม.ค. 2561
วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2578 ปกติ

1/10/2573

ปกติ

1/10/2566

ปกติ

วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2579 ปกติ

1/10/2576

ปกติ

1/10/2575

ปกติ

วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2575 ปกติ
1/10/2582

ปกติ

1/10/2563

ปกติ

1/10/2575

ปกติ

1/10/2582

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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พื้นที่ NN น่ ำน
A วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการ
1 น.ส. มลิวรรณ์ กิจชัยเจริ ญ
2 น.ส. สุ ทธิ ดา

3 นาง ปิ ยะนุช

4 นาย ประกิต

5 นาง บุษบา

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ M.App.SC.Food Science and Technology
วท.บ.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ปั ญญาอินทร์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
Ph.D.Food Science and Technology
วท.ม.โภชนศาสตร์ ศึกษา
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
รสเครื อ
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ด.เทคโนโลยีทางอาหาร
วท.ม.อุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ทิมขา
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมเกษตร
วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร
วท.บ.วิศวกรรมเกษตร
มะโนแสน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร
ทษ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

60S31
วท.บ.เครื่ องจักรกลเกษตร
วันที่ สกอ. เห็นชอบ
พื้นที่ PL พิษณุโลก
วันที่ สภำ ม. อนุมัติรำยชื่ อ
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
ประเภทบุคลำกร
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
พรหมพฤกษ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.พลังงานทดแทน
1 นาย วิทยา
วท.บ.เกษตรกลวิธาน
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.พลังงานทดแทน
2 นาย บุญเจิด กาญจนา
วท.บ.เกษตรกลวิธาน
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.เครื่ องจักรกลเกษตร
3 นาย นพดล ตรี รัตน์
วท.บ.เกษตรศึกษา(เกษตรกลวิธาน)
กศ.ม.วิทยาศาสตร์ ศึกษา
ข้าราชการ
อาจารย์
4 น.ส. สุ กญั ญา ทับทิม
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ
5 นาย วรกฤช ดอนคาเพ็ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ค.อ.บ.อุตสาหการ
60S33
พื้นที่ NN
ลำดับ
1 นาย

2 นาย
3 นาย
4 นาง
5 นาย

วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2567 ปกติ
1/10/2581

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2569

ปกติ

1/10/2571

ปกติ

9 ก.พ. 2562
5 ม.ค. 2561
วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2583 ปกติ
1/10/2569

ปกติ

1/10/2569

ปกติ

1/10/2579

ปกติ

1/10/2580

ปกติ

วท.บ.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

วันที่ สกอ. เห็นชอบ 30 พ.ย. 2561
น่ ำน
วันที่ สภำ ม. อนุมัติ รำยชื่ อ 22 ม.ค. 2562
ชื่ อ-สกุล
ประเภทบุคลำกร
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
วันที่เกษียณ
นงนุช เกตุย้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.เทคโนโลยี
1/10/2582
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วรวิทย์ ฝั้นคาอ้าย
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
1/10/2585
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปกรณ์ จันทร์ อินทร์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
1/10/2577
อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ขนิ ษฐา หอมจันทร์
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
1/10/2586
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปกรณ์ สุ นทรเมธ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
1/10/2569
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Update 2/28/2019
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สมอ.08
สถำนะ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
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60S34
วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศ
พื้นที่ TK ตำก
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
หมูลอ้ ม
1 นาย รุ่ ง
2 นาย วันชนะ

จูบรรจง

3 น.ส. กฤตาพร

พัชระสุภา

4 นาย จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี
5 นาย วชิ ระ

หล่อประดิษฐ์

พื้นที่ PL พิษณุโลก
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
1 น.ส. อมิตตา คล้ายทอง
2 น.ส. วิไรวรรณ แสนชะนะ

3 น.ส. ปฏิกมล

โพธิคามบารุ ง

4 นาย มรกต

ทองพรหม

5 นาย พิเชษฐ

กันทะวัง

60S36
วท.บ.เกษตรศำสตร์
พื้นที่ LP ลำปำง
A พืชศำสตร์
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
1 นาง สุ ธีกานต์ โสตถิกลุ

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภำ ม. อนุมัติรำยชื่ อ
ประเภทบุคลำกร
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
ข้าราชการ
อาจารย์
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ค.อ.บ.ไฟฟ้าสื่ อสาร-คอมพิวเตอร์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศศ.ม.สารสนเทศศึกษา
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตและสารสนเทศ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

8 ธ.ค. 2561
6 ม.ค. 2560
วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2575 ปกติ

ประเภทบุคลำกร
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลูกจ้างชัว่ คราว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
วท.บ.สถิติ
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2583 ปกติ

ปกติ

1/10/2581

ปกติ

1/10/2589

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

1/10/2586

ปกติ

1/10/2580

ปกติ

1/10/2588

ปกติ

1/10/2579

ปกติ

วันที่ สกอ. เห็นชอบ 22 ต.ค. 2561
วันที่ สภำ ม. อนุมัติรำยชื่ อ 21 พ.ย. 2561 สมอ.08
ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการ

2 นาง สุ มิตรา

สุปินราช

ข้าราชการ

3 น.ส. กุลชลี

วงษ์ไทย

ข้าราชการ

Update 2/28/2019

1/10/2590

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
รองศาสตราจารย์ วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ กษ.ม.ส่ งเสริ มการเกษตร
วท.บ.พืชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ศศ.ม.การจัดการมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
ทษ.บ.พืชศาสตร์

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2563 ปกติ
1/10/2567

ปกติ

1/10/2562

ปกติ
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B สั ตวศำสตร์
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
1 น.ส. ปิ ยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริ ญรัตน์

ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการ

2 นาย นิ รันดร

กองเงิน

ข้าราชการ

3 นาย สุ นทร

วิทยาคุณ

ข้าราชการ

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
อาจารย์
Ph.D.Science
วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ Ph.D.Nutrition
วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์

วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2579 ปกติ

1/10/2567

ปกติ

1/10/2570

ปกติ

C ประมง
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
1 นาย เรื องพันธุ์ ทรัพย์มี
2 นาง พรพิมล

จุลพันธ์

3 นาย สมเกียรติ ตันตา

พื้นที่ PL พิษณุโลก
A พืชศำสตร์
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
สง่าจิตร
1 นาง ศีลศิริ

ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการ

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
อาจารย์
วท.ม.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
วท.บ.ประมง
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
วท.บ.สัตวศาสตร์-ประมง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
วท.บ.ประมง

ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการ

ปกติ

วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2564 ปกติ

3 นาง พรวิภา

สะนะวงศ์

ข้าราชการ

Update 2/28/2019

1/10/2585

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ด.สัตวศาสตร์
วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.สัตวศาสตร์
วท.ม.สัตวศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์

ข้าราชการ

3 น.ส. ณวรรณพร จิรารัตน์

ปกติ

วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2562 ปกติ

หาญวงษา

2 น.ส. อุษณี ยภ์ รณ์ สร้อยเพ็ชร์

1/10/2571

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
รองศาสตราจารย์ M.Sc.Agricultural Systems
Dip. in Farming System Research
วท.บ.เกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วท.ด.วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์
อาจารย์
วท.ม.เกษตรศาสตร์
ทษ.บ.พืชไร่

2 นาย สมชาติ

B สั ตวศำสตร์
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
เฉลิมแสน
1 นาง ณิ ฐิมา

วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2570 ปกติ

ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการ

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

1/10/2563

ปกติ

1/10/2570

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

1/10/2578

ปกติ
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C ประมง
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
เลิกสายเพ็ง
1 นาง จารวี
2 นาย ประวัติ

ปรางสุรางค์

3 น.ส. รุ่ งระวี

ทองดอนเอ

ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการ

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
วท.บ.สัตวศาสตร์-ประมง
ข้าราชการ
อาจารย์
วท.ม.วิทยาศาสตร์ การเกษตร
วท.บ.ประมง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.วิทยาศาสตร์ การประมง
วท.ม.วิทยาศาสตร์ การประมง
วท.บ.ประมง

พื้นที่ NN น่ ำน
A พืชศำสตร์
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
1 น.ส. กาญจนา รุ จิพจน์

ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการ

2 นาย เผดิมศิลป์ รามศิริ

ข้าราชการ

3 นาง พิกุล

ข้าราชการ

สุรพรไพบูลย์

B สั ตวศำสตร์
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
1 น.ส. สุ ธาทิพย์ ไชยวงศ์
2 นาย กฤษณะธร สิ นตะละ
3 น.ส. รัชนี

บัวระภา

วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2573 ปกติ
1/10/2571

ปกติ

1/10/2583

ปกติ

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.พืชศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.ชีววิทยา
วท.บ.เกษตรศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์

วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2572 ปกติ

ประเภทบุคลำกร
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์
ข้าราชการ
อาจารย์
วท.ม.สัตวศาสตร์
วท.บ.สัตวศาสตร์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.สัตวศาสตร์
วท.ม.สัตวศาสตร์
วท.บ.วิทยาศาสตร์ สุขภาพสัตว์

วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2584 ปกติ

ประเภทบุคลำกร
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
วท.ม.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
วท.บ.ประมง
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วท.ม.วาริ ชศาสตร์
วท.บ.วาริ ชศาสตร์
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.วิทยาศาสตร์ การประมง
วท.บ.ประมง

วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2580 ปกติ

1/10/2563

ปกติ

1/10/2563

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

C ประมง
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
ดวงใจ
1 นาย เอกชัย

2 น.ส. เชาวลีย ์

ใจสุข

3 นาย อมรชัย

ล้อทองคา

Update 2/28/2019

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

1/10/2582

ปกติ

1/10/2572

ปกติ
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60S37
วท.บ.ธุรกิจอำหำรและโภชนำกำร
พื้นที่ TK ตำก
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
ดลวิทยาคุณ
1 น.ส. อัจฉรา

ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการ

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2 น.ส. นิ อร

โฉมศรี

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3 นาง อาไพ

สงวนแวว

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4 นาง ชญาภา

บัวน้อย

ข้าราชการ

อาจารย์

5 นาง พิมพ์ภชั

โรจน์บุญยนนท์

ข้าราชการ

อาจารย์

Update 2/28/2019

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภำ ม. อนุมัติรำยชื่ อ
วุฒิกำรศึกษำ
ปร.ด.เทคโนโลยีการอาหาร
คศ.ม.อาหารและโภชนาการ
ศศ.บ.อาหารและโภชนาการ
Dr.Agr.Food Science and Technology
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทษ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
บธ.ม.การเงิน
บธ.บ.การตลาด
วท.บ.อุตสาหกรรมเกษตร
ศศ.ม.คหกรรมศาสตร์ ศึกษา
บธ.บ.การตลาด
ศศ.บ.ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
ค.บ.คหกรรมศาสตรศึกษา

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

9 ก.พ. 2562
6 ม.ค. 2560
วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2578 ปกติ

1/10/2573

ปกติ

1/10/2565

ปกติ

1/10/2576

ปกติ

1/10/2564

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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60S17

วท.ม.พืชศำสตร์

พืน้ ที่ LP
ลำปำง
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
ศรี ตนทิพย์
1 นาย ชิติ

ประเภทบุคลำกร
ข้าราชการ

ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
รองศาสตราจารย์

2 นาย อภิชาติ

ชิ ดบุรี

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3 นาง รุ่ งนภา

ช่างเจรจา

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

60S18

วันที่ สกอ. เห็นชอบ 9 ก.พ. 2562
วันที่ สภำ ม. อนุมัติรำยชื่ อ 6 ม.ค. 2560
วุฒิกำรศึกษำ
วันที่เกษียณ
วท.ด.พืชสวน
1/10/2574
วท.ม.เกษตรศาสตร์
ทษ.บ.พืชศาสตร์
วท.ด.พืชสวน
1/10/2574
วท.ม.เกษตรศาสตร์
ทษ.บ.พืชศาสตร์
วท.ด.พืชสวน
1/10/2574
วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์

สถำนะ
ปกติ

ปกติ

ปกติ

วท.ม.เทคโนโลยีกำรเกษตร

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
พืน้ ที่ LP
ลำปำง
วันที่ สภำ ม. อนุมัติรำยชื่ อ
ชื่ อ-สกุล
ลำดับ
ประเภทบุคลำกร
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ
ใจวงศ์ษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
Ph.D.Cellular and Molecular Biology
1 นาย สุรพล
B.S.Bacteriology
B.S.Genetics
พงษ์จนั ตา
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.เกษตรเขตร้อน
2 น.ส. จิรภา
M.Sc.Nutrition & Community Health
คศ.บ.โภชนาการและอนามัยชุมชน
อาจารย์
ปร.ด.วิทยาศาสตร์ นาโนและเทคโนโลยีนาโน
3 ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ สัสดีแพง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
วท.ม.ชี วเคมี
วท.บ.ชี ววิทยา

Update 2/28/2019

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

6 ม.ค. 2560
วันที่เกษียณ สถำนะ
1/10/2581 ปกติ

1/10/2569

ปกติ

1/10/2578

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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60E01
พืน้ ที่ CM
A
ลาดับ
1 นาย

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
เชียงใหม่
วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่ อ-สกุล
คารณ แก้วผัด

วันที่ สกอ. เห็นชอบ 9 ก.พ. 2562
วันที่ สภา ม. อนุมตั ริ ายชื่ อ 3 ก.พ. 2560
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.ม.เทคโนโลยีวสั ดุ
อาจารย์
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ M.IE.Industrial Engineering
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วัสดุศาสตร์
วศ.ม.เทคโนโลยีวสั ดุ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยีวสั ดุ
วศ.ม.เทคโนโลยีวสั ดุ
ค.อ.บ.วิศวกรรมการผลิต

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2575 ปกติ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2579 ปกติ

2 นาย วัชรากร ชัยวัฒนพิพฒั น์

ข้าราชการ

3 น.ส. มนวิภา

อาวิพนั ธุ์

ข้าราชการ

4 นาย แมน

ตุย้ แพร่

ข้าราชการ

5 นาย นเรศ

อินต๊ะวงค์

ข้าราชการ

B วิศวกรรมการผลิต
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย วรเชษฐ์ หวานเสี ยง
2 นาย ปรี ชา

ช่างย้อม

3 นาย พุทสายัน นราพินิจ
4 นาย มานิตย์

อินทร์ คาเชื้อ

5 นาย สมหมาย สารมาท
พืน้ ที่ TK ตาก
A วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย กานต์ วิรุณพันธ์
2 นาย จารัส

ทาคาวัง

3 นาย พิบลู ย์

เครื อคาอ้าย

4 นาย จิรวัฒน์ วรวิชยั

5 นาย ไกรสร

Update 2/28/2019

วงษ์ปู่

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.เทคโนโลยีวสั ดุ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.วิศวกรรมการผลิต
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

1/10/2574

ปกติ

1/10/2571

ปกติ

1/10/2574

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2576

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2578

ปกติ

1/10/2578

ปกติ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2574 ปกติ
1/10/2563

ปกติ

1/10/2574

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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พืน้ ที่ CR เชียงราย
A วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย พีรวัตร ลือสัก
2 นาย นิวฒั น์ชยั ใจคา
3 น.ส. อมรรัตน์ ปิ่ นชัยมูล

C วิศวกรรมโลจิสติกส์
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย กาพล จินตอมรชัย
2 นาย สมควร สงวนแพง
3 นาย วรพจน์ ศิริรักษ์

พืน้ ที่ LP ลาปาง
B วิศวกรรมการผลิต
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 น.ส. มนินทรา ใจคาปัน
2 นาย พงศกร

สุรินทร์

3 นาย สรายุทธ มาลัยพันธุ์
4 นาย พิทรู

นพนาคร

5 น.ส. วิรัลพัชร พรหมจรรย์

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2586 ปกติ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2582 ปกติ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.การจัดการอุตสาหกรรม
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
วท.ม.การจัดการอุตสาหกรรม
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
M.S.Manufacturing Systems Engineering
ข้าราชการ
อาจารย์
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
วท.ม.การจัดการอุตสาหกรรม
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2580 ปกติ

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

1/10/2583

ปกติ

1/10/2589

ปกติ

1/10/2581

ปกติ

1/10/2582

ปกติ

1/10/2583

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2567

ปกติ

1/10/2587 ลาออก

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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60E02
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
พื้นที่ CM เชียงใหม่
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย ปิ ยะวัฒน์ วุฒิชยั กิจเจริ ญ

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมตั ริ ายชื่ อ
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ด.วิศวกรรมแหล่งน้ าและการจัดการ
วศ.ม.วิศวกรรมทรัพยากรน้ า
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า
อาจารย์
2 นาย ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริ ฐ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ข้าราชการ
อาจารย์
Dr.-Ing.Building Materials
3 น.ส. ฟองจันทร์ จิราสิ ต
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.ด.วิศวกรรมโครงสร้าง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
4 น.ส. บุปผเวช พันธุ์ศรี
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
กาฬสิ นธุ์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D.Civil Engineering
5 นาย ทวีชยั
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

พื้นที่ TK ตาก
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
พรหมชา
1 นาย ภูวดล

2 นาย พร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ
3 นาย สนธยา

ทองอรุ ณศรี

4 น.ส. เบญญา

สุนทรานนท์

5 นาย มนตรี

คงสุข

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า
วศ.ม.วิศวกรรมทรัพยากรน้ า
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ข้าราชการ
อาจารย์
ปร.ด.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

ที่มารายชื่ อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

9 ก.พ. 2562
3 ก.พ. 2560
วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2579 ปกติ

1/10/2581

ปกติ

1/10/2576

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2575

ปกติ

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2575 ปกติ

1/10/2587

ปกติ

1/10/2579

ปกติ

1/10/2580

ปกติ

1/10/2592

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

4/19

พื้นที่ CR เชียงราย
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ปัญญาทอง
1 นาย มนต์ชยั

2 นาย อังกูร

ว่องตระกูล

3 นาย สุรชัย

อานวยพรเลิศ

4 นาย มงคลกร ศรี วชิ ยั
5 นาย พงศ์พนั ธุ์ กาญจนการุ ณ

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ข้าราชการ
อาจารย์
Ph.D.Water Systems Engineering
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-แหล่งน้ า
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ข้าราชการ
อาจารย์
ปร.ด.วิทยาศาสตร์เชิงคานวณ
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-แหล่งน้ า
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ด.วิศวกรรมโยธา-แหล่งน้ า
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-แหล่งน้ า
วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน้ า

ที่มารายชื่ อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2587 ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2583

ปกติ

1/10/2578

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

5/19

60E03
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัตน์ ปาณานนท์

2 นาย ศรี ธร

อุปคา

3 นาย จิรศักดิ์

ปั ญญา

4 นาย สุรสิ ทธิ์

เที่ยงจันตา

5 นาย นาวี

นันต๊ะภาพ

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมตั ริ ายชื่อ
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ข้าราชการ
อาจารย์
Ph.D.Sound and Vibration
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล

พืน้ ที่ TK
ตาก
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
วิเศษมณี
1 นาย เจษฎา

2 นาย ไพโรจน์

3 นาย ภูมิใจ

4 นาย จักรพันธ์

5 นาย จตุรงค์

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.พลังงานทดแทน
วศ.ม.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
จันทร์ แก้ว
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
สอาดโฉม
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน
วศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
ถาวรงามยิ่งสกุล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
แป้ นพงษ์
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

9 ก.พ. 2562
3 ก.พ. 2560
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2579 ปกติ

1/10/2576

ปกติ

1/10/2582

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

1/10/2579

ปกติ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2586 ปกติ

1/10/2575

ปกติ

1/10/2583

ปกติ

1/10/2584

ปกติ

1/10/2576

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสูตร
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60E04
พืน้ ที่ CM
ลาดับ
1 น.ส.

2 นาย

3 นาย
4 นาย
5 นาย

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
เชียงใหม่
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่ อ
ชื่ อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ยุพดี
หัตถสิ น
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์-คอมพิวเตอร์
Ph.D.Computer Science
ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล
ข้าราชการ
อาจารย์
M.Eng.Sci.Computer Science and Engineering
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อนันท์
ทับเกิด
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พิชิต
ทนันชัย
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิ กส์
ปรัชญ์
ปิ ยะวงศ์วิศาล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
M.S.Computer Science
B.S.Computer Engineering

พืน้ ที่ TK ตาก
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย เอกลักษณ์ สุ มนพันธุ์
2 นาย ธานินทร์

สุ เชี ยง

3 นาย อานาจ

ศรี รักษ์

4 นาย สมคิด

สุ ขสวัสดิ์

5 น.ส. ณัฐษิมา

สุ รเดช

พืน้ ที่ CR เชียงราย
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
เมตไตรพันธ์
1 นาย ณรงค์

2 นาย ประภาส

สุ วรรณ

3 นาย ปกรณ์

เสรี เผ่าวงษ์

4 นาย นพพร

พัชรประกิติ

5 นาย กิตตินนั ท์ น้อยมณี
Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

3 ก.พ. 2560
วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2567 ปกติ

1/10/2582

ปกติ

1/10/2573

ปกติ

1/10/2578

ปกติ

1/10/2591

ปกติ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ข้าราชการ
อาจารย์
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2583 ปกติ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วท.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ข้าราชการ
อาจารย์
วท.ม.โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.ม.ชี วการแพทย์
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2575 ปกติ

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

1/10/2571

ปกติ

1/10/2575

ปกติ

1/10/2587

ปกติ

1/10/2588

ปกติ

1/10/2574

ปกติ

1/10/2579

ปกติ

1/10/2579

ปกติ

1/10/2589

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

7/19

60E05

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ า

วันที่ สกอ. เห็นชอบ 8 ธ.ค. 2561
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่อ 22 ม.ค. 2562 สมอ.08

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
A วิศวกรรมไฟฟ้ า
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย ณรงค์
นันทกุศล
2 นาย สุ รศักดิ์
3 นาย สาคร
4 นาย สุ ชาติ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อยูส่ วัสดิ์
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ปั นตา
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
จันทร์จรมานิ ตย์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
M.Eng.Electrical
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

B วิศวกรรมโทรคมนาคม
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย เอกทัศน์
พฤกษวรรณ
2 นาย ศุภกิต

แก้วดวงตา

3 นาย ปุณยสิ ริ

บุญเป็ ง

4 นาย กฤษดา

ยิง่ ขยัน

พืน้ ที่ TK
ตาก
A วิศวกรรมไฟฟ้ า
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย ทัศนะ
ถมทอง
2 นาย สมนึ ก

เครื อสอน

3 นาย จักรกฤษณ์ เคลือบวัง

4 นาย ก่อเกียรติ

อ๊อดทรัพย์

5 นาย โชคชรัตน์

ฤทธิ์เย็น

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมโทรคมนาคม
วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2579 ปกติ
1/10/2575

ปกติ

1/10/2576

ปกติ

1/10/2578

ปกติ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2574 ปกติ
1/10/2586

ปกติ

1/10/2583

ปกติ

1/10/2573

ปกติ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2574 ปกติ
1/10/2575

ปกติ

1/10/2576

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

1/10/2590

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

8/19

พืน้ ที่ CR เชียงราย
A วิศวกรรมไฟฟ้ า
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย เพลิน
จันทร์สุยะ
2 นาย นิ ติพงษ์

สมไชยวงค์

3 นาย วิเชษฐ

ทิพย์ประเสริ ฐ

4 นาย อนุสรณ์

ยอดใจเพ็ชร

5 นาย วิวฒั น์

ทิพจร

พืน้ ที่ LP ลาปาง
A วิศวกรรมไฟฟ้ า
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย ปณิ ฐิ
แสนจิตร

2 นาย วันไชย

คาเสน

3 นาย เกษม

ตรี ภาค

4 นาย อานาจ

ผัดวัง

5 นาย จิรพนธ์

ทาแกง

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมวัดคุม
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิ กส์
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2584 ปกติ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2578 ปกติ

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

1/10/2577

ปกติ

1/10/2576

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

1/10/2575

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2576

ปกติ

1/10/2578

ปกติ

1/10/2581

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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พืน้ ที่ NN
น่ าน
A วิศวกรรมไฟฟ้ า
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย วรรณกร พรหมอารี ย ์

2 นาย ไพโรจน์

ปิ ยรังสรรค์

3 นาย ชาญยุทธ์

กาญจนพิบูลย์

4 นาย อรรนนท์

บัวศรี

5 นาย ไตรรัตน์

ปะทิ

60E06

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์กาลัง
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย นิ ธิวฒั
จารู ญรัตน์

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2 น.ส. กลิ่นประทุม ปั ญญาปิ ง

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3 น.ส. ภัทรา

วงษ์พนั ธ์กมล

ข้าราชการ

อาจารย์

4 นาง บัญจรัตน์

โจลานันท์

ข้าราชการ

รองศาสตราจารย์

5 นาง ศิรประภา

ชัยเนตร

ข้าราชการ

อาจารย์

6 น.ส. รุ่ งนภา

เขียววิจิตร

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

อาจารย์

7 นาย นคร

สุ ริยานนท์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

อาจารย์

Update 2/28/2019

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่อ
วุฒิการศึกษา
วศ.ม.วิศวกรรมสุ ขาภิบาล
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
Ph.D.Environmental Management
วท.ม.เทคโนโลยีการบริ หารสิ่งแวดล้อม
วท.บ.ชีววิทยา
อนุปริ ญญา(เคมีปฏิบตั ิ)
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.บ.วิศวกรรมสภาวะแวดล้อม
Ph.D.Environmental Technology
วท.ม.วิศวกรรมโยธา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
Ph.D.Environmental Management
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Ph.D.Environment Technology
MSc.Biotechnology
BSc.Environmental Science
Ph.D.Environmental Management
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2577 ปกติ

1/10/2570

ปกติ

1/10/2583

ปกติ

1/10/2587

ปกติ

1/10/2588

ปกติ

30 พ.ย. 2561
22 ม.ค. 2562 สมอ.08
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2565 ปกติ
1/10/2563

ปกติ

1/10/2572

ปกติ

1/10/2572

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2588

ปกติ

1/10/2581

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

10/19

60E08

วศ.บ.วิศวกรรมแม่ พมิ พ์

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
อุทธิ ยงั
1 นาย เชษฐ

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2 นาย วัชริ นทร์

สิ ทธิ เจริ ญ

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3 นาย ศุภชัย

อัครนรากุล

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4 นาย นทีชยั

ผัสดี

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

5 นาย อดิเรก

ชัยนวกุล

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

อาจารย์

60E16

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่ อ
วุฒิการศึกษา
วศ.ม.เทคโนโลยีการขึ้นรู ปโลหะ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ปร.ด.เทคโนโลยีวสั ดุ
วศ.ม.เทคโนโลยีการขึ้นรู ปโลหะ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.ม.เทคโนโลยีการขึ้นรู ปโลหะ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

9 ก.พ. 2562
3 ก.พ. 2560
วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2577 ปกติ
1/10/2574

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2584

ปกติ

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่ อ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อ่อนหวาน
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมโยธาและการบริ หารการก่อสร้าง
1 นาย นินนาท
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ค.อ.บ.โยธา-ก่อสร้าง
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
2 นาย เจษฎาพร ศรี ภคั ดี
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ ศษ.ด.หลักสู ตรและการสอน
3 นาย ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
คศ.ม.การวัดและประเมินผลการศึกษา
กศ.บ.คณิ ตศาสตร์
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-ขนส่ ง
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
4 นาย อัครพงษ์ เทพแก้ว
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.ม.วิศวกรรมขนส่ งและการจราจร
น้อยเรื อน
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
5 นาย ธนา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

Update 2/28/2019

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

3 ก.พ. 2560
วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2564 ปกติ

1/10/2583

ปกติ

1/10/2563

ปกติ

1/10/2593

ปกติ

1/10/2595

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

11/19

60E35
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่
พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย ศิวโรฒม์ ศิริลกั ษณ์

ประเภทบุคลากร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

2 นาย นิคม

โชติกานนท์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3 นาย สุทธิเทพ

รมยเวศม์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

4 ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

5 นาย ณัฐพงศ์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

หล้ากอง

60E40
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
บางพาน
1 นาย สุรพงศ์

2 นาย พีรพันธ์

บางพาน

3 นาย ไกรลาศ

ดอนชัย

4 นาย มนตรี

แก้วอยู่

5 นาย ธีระยุทธ

ขอดแก้ว

Update 2/28/2019

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่ อ 3 ก.พ. 2560
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
วันที่เกษียณ
อาจารย์
Ph.D.Engineering
1/10/2582
วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่
รองศาสตราจารย์ M.S.Mining Engineering
1/10/2544
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่
1/10/2576
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
อาจารย์
1/10/2584
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
1/10/2586
อส.บ.เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่ อ
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่ อมและประสาน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.วิจยั และพัฒนาการสอนเทคนิ คศึกษา
ค.อ.ม.เครื่ องกล
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.ม.เครื่ องกล
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.การจัดอุตสาหกรรม
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

สถานะ
ปกติ

เกษียณ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

3 ก.พ. 2560
วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2567 ปกติ

1/10/2565

ปกติ

1/10/2581

ปกติ

1/10/2581

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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พืน้ ที่ TK
ตาก
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ใจชมภู
1 นาย ภาคภูมิ
2 นาย ทวีศกั ดิ์

มโนสื บ

3 นาย ทศพร

เงินเนตร

4 นาย ธวัชชัย

ไชยลังการ

5 นาย วุฒิชยั

หี บคา

พืน้ ที่ PL พิษณุโลก
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
สิ งใส
1 นาย วิวฒั น์
2 นาย สมชาย
3 นาย นิติกร
4 นาย ศักดิ์สิทธิ์

5 นาย ศักดิ์สิทธิ์

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ค.อ.ม.เครื่ องกล
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.ด.การบริ หารอาชี วศึกษา
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่ อมและประสาน
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโลหะการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่ อมประกอบ
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่ อมประกอบ

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.การจัดการอุตสาหกรรม
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
โพธิ์พยอม
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต
หลีชยั
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
โรจน์ฤทธากร
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมโลหะการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่ นชมนาคจาด พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ค.อ.ม.เครื่ องกล
อส.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2583 ปกติ
1/10/2564

ปกติ

1/10/2573

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

1/10/2586

ปกติ

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2577 ปกติ
1/10/2576

ปกติ

1/10/2586

ปกติ

1/10/2570

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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60E43
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
พื้นที่ CM เชี ยงใหม่
A วิศวกรรมเกษตร
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
จันทร์ ผง
1 น.ส. อัจฉรา

วันที่ สกอ. เห็นชอบ 9 ก.พ. 2562
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่ อ 3 ก.พ. 2560
ประเภทบุคลากร
ลูกจ้างชัว่ คราว

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
อาจารย์
ปร.ด.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2586 ปกติ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.เครื่ องกล
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2588 ปกติ

2 นาย กรวัฒน์

วุฒิกิจ

ลูกจ้างชัว่ คราว

3 นาย เมธัส

ภัททิยธนี

ลูกจ้างชัว่ คราว

B วิศวกรรมชี วภาพ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ไชยทนุ
1 น.ส. นิ ลวรรณ
2 นาย ทวีศกั ดิ์

มหาวรรณ์

3 นาย สมเกียรติ

วงษ์พานิช

พื้นที่ LP
ลาปาง
วิ
ศ
วกรรมอาหาร
C
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
พนมวัน ณ อยุธยา
1 นาย รัตนพล

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

2 นาย เสกสรร

วงศ์ศิริ

ข้าราชการ

3 นาย ประดิฐ

รามัชฌิมา

ข้าราชการ

D วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
จันทร์ อินทร์
1 นาย สุ วรรณ

2 นาย อภินนั ทน์

จิตรเจริ ญ

3 นาย นิ วตั ร

มูลปา

Update 2/28/2019

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน
วท.ม.วิทยาการหลังการเก็บเกี่ ยว
วท.บ.เกษตรศาสตร์
อาจารย์
วท.ด.เทคโนโลยีทางอาหาร
วท.ม.เทคโนโลยีทางอาหาร
วท.บ.วิทยาศาสตร์ การอาหาร
อาจารย์
ปร.ด.วิศวกรรมเครื่ องจักรกลเกษตร
วศ.ม.เครื่ องจักรเกษตร
วท.บ.เกษตรกลวิธาน

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมโทรคมนาคม
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ข้าราชการ
อาจารย์
Ph.D.Educational Technology
ศศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา
วท.บ.เกษตรกลวิธาน
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

1/10/2588

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

1/10/2580

ปกติ

1/10/2566

ปกติ

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2571 ปกติ

1/10/2576

ปกติ

1/10/2569

ปกติ

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2582 ปกติ

1/10/2564

ปกติ

1/10/2574

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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พื้นที่ NN
น่ าน
A วิศวกรรมเกษตร
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
วิชาญ
1 นาย ณัฐพล
2 ว่าที่ร้อยตรี สิทธิ บูรณ์ ศิริพรอัครชัย

3 น.ส. กันยาพร

ไชยวงศ์

4 นาย เสกสรรค์

อ้วนสอาด

5 นาย อริ ยะ

แสนทวีสุข

60E44
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
พื้นที่ TK
ตาก
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
เจาะบารุ ง
1 นาย ประสาท

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน
วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมพลังงาน
วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน
วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการโลหการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ศศ.บ.เทคโนโลยีและการสื่ อสารการศึกษา

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2 นาย พัชริ นทร์

ศิลวัตรพงศกุล

ข้าราชการ

อาจารย์

3 นาย สนิ ท

ขวัญเมือง

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4 นาย สุ รนารถ

ฉิ มภารส

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

อาจารย์

5 นาย วีระพรรณ

จันทร์ เหลือง

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

พื้นที่ PL พิษณุโลก
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
เพชรสุวรรณ์
1 นาย พิสุทธิ์
2 นาย สมบัติย ์

มงคลชัยชนะ

3 นาย สิ ทธากร

พลาอาด

4 นาย วีระยุทธ

หล้าอมรชัยกุล

5 นาย ศุภชัย

ชุมนุมวัฒน์

Update 2/28/2019

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2589 ปกติ
1/10/2575

ปกติ

1/10/2582

ปกติ

1/10/2581

ปกติ

1/10/2587

ปกติ

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่ อ 3 ก.พ. 2560
วุฒิการศึกษา
วันที่เกษียณ สถานะ
ค.อ.ม.เครื่ องกล
1/10/2565 ปกติ
ค.อ.บ.เครื่ องกล
ค.อ.ม.เครื่ องกล
1/10/2566 ปกติ
ค.อ.บ.เครื่ องกล
ค.อ.ม.เครื่ องกล
1/10/2574 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
ค.อ.บ.เครื่ องกล
ค.อ.ม.เครื่ องกล
1/10/2585 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
1/10/2565 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
ค.อ.บ.เครื่ องกล

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ค.อ.ม.เครื่ องกล
ค.อ.บ.เครื่ องกล
ข้าราชการ
อาจารย์
ค.อ.ม.เครื่ องกล
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ค.ม.การบริ หารการศึกษา
วท.บ.เกษตรศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.เครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2583 ปกติ
1/10/2575

ปกติ

1/10/2566

ปกติ

1/10/2586 เรี ยนต่อ
1/10/2590

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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60E45

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ า

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่ อ 3 ก.พ. 2560

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
B วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
เราเท่า
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน
1 นาย อนุสรณ์
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์-โทรคมนาคม
เลิศมโนกุล
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.บริ หารอาชี วะ
2 นาย นิพนธ์
ค.อ.บ.ไฟฟ้า-สื่ อสาร
เนื่ องภิรมย์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
3 นาย พินิจ
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์-โทรคมนาคม
มณี วรรณ
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
4 ว่าที่ร.ต.ดิเรก
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์-โทรคมนาคม
สุ นนั ท์
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
5 นาย มานัส
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์-โทรคมนาคม
C วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ไพโรจน์
1 นาย อนุพงศ์
2 นาย ธีระยุทธ
3 นาย ทองคา

บุนนาค
สมเพราะ

4 นาย ภาณุเดช

ทิพย์อกั ษร

5 นาย อรรถพล

วิเวก

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ค.อ.บ.ไฟฟ้า-สื่ อสาร
ข้าราชการ
อาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ค.อ.บ.ไฟฟ้า-สื่ อสาร
ข้าราชการ
อาจารย์
วท.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่ อสาร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2581 ปกติ
1/10/2565

ปกติ

1/10/2583

ปกติ

1/10/2572

ปกติ

1/10/2579

ปกติ

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2579 ปกติ
1/10/2563
1/10/2565

ปกติ
ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2582

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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พืน้ ที่ TK
ตาก
A วิศวกรรมไฟฟ้ า
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ทะนะอ้น
1 นาย มานะ
2 นาย สุรสิ ทธิ์

แสนทอน

3 นาย อภิศกั ดิ์

ขันแก้วหล้า

4 นาย อุดม

เครื อเทพ

5 นาย สถาพร

คีรีตะ๊

พืน้ ที่ PL พิษณุโลก
A วิศวกรรมไฟฟ้ า
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ชะอุ่มเอียด
1 นาย เอกรัฐ

2 นาย วริ ศ

จิตต์ธรรม

3 นาย กิตติศกั ดิ์

ศรี สวัสดิ์

4 น.ส. เดือนแรม

แพ่งเกี่ยว

5 ว่าที่ร.ต.บุญญฤทธิ์ วังงอน

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.ไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด.หลักสู ตรและการสอน
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2586 ปกติ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
D.Eng.Electrical Engineering
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ข้าราชการ
อาจารย์
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2587 ปกติ

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

1/10/2575

ปกติ

1/10/2567

ปกติ

1/10/2566

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

1/10/2572

ปกติ

1/10/2582

ปกติ

1/10/2589

ปกติ

1/10/2591

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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60E48

วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการควบคุมอัตโนมัติ

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
B วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
วิมลธนสิ ทธิ์
1 นาย พิสิษฐ์
2 นาย อาวุธ
3 นาย อนันต์
4 นาย อดิศร
5 นาย อาทิตย์

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
พุทธราช
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วงษ์จนั ทร์
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมการวัดคุม
วศ.บ.วิศวกรรมระบบเครื่ องมือวัด
กวาวสิ บสาม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
ยาวุฑฒิ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ด.วิศวกรรมพลังงาน
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

พืน้ ที่ TK
ตาก
A วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
คุม้ ญาติ
1 นาย ธนพงศ์

2 นาย สมบัติ

สักกว๊าน

3 นาย ณัฐวุฒิ

พานิ ชเจริ ญ

4 นาย รุ่ งโรจน์

ขะมันจา

5 นาย ปรี ชา

มหาไม้

Update 2/28/2019

วันที่ สกอ. เห็นชอบ 20 ม.ค. 2562
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่ อ 3 ก.พ. 2560

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ด.วิศวกรรมโทรคมนาคม
วศ.ม.วิศวกรรมโทรคมนาคม
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม
ค.อ.ม.เทคโนโลยีไฟฟ้า
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่ อสาร
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิ กส์
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2567 ปกติ
1/10/2582

ปกติ

1/10/2584

ปกติ

1/10/2576

ปกติ

1/10/2581

ปกติ

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2581 ปกติ

1/10/2563

ปกติ

1/10/2568

ปกติ

1/10/2575

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

18/19

พืน้ ที่ CR เชียงราย
A วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
เหมยคา
1 นาย พิเชษฐ

2 นาย วิโรจน์

ปงลังกา

3 นาย สิ ทธิชยั

จีนะวงษ์

4 นาง สุจิตรา

จีนะวงษ์

5 นาย ชญภพ

บุญทาศรี

Update 2/28/2019

ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมโทรคมนาคม
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์-โทรคมนาคม
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์-โทรคมนาคม

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2573 ปกติ

1/10/2578

ปกติ

1/10/2576

ปกติ

1/10/2576

ปกติ

1/10/2579

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร
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60E46
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้ า
พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
โอฬารไพโรจน์
1 นาย โกศล

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

2 นาย จัตตุฤทธิ์

ทองปรอน

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3 นาย ชาญชัย

เดชธรรมรงค์

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4 นาย อุเทน

คาน่าน

ข้าราชการ

รองศาสตราจารย์

5 นาย สามารถ

ยะเชียงคา

ข้าราชการ

อาจารย์

60E47

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
ยืนยงกุล
1 นาย ประชา

2 น.ส. กุลทรัพย์

ผ่องศรี สุข

3 นาย ภาสวรรธน์ วัชรดารงศักดิ์

Update 2/28/2019

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมตั ริ ายชื่อ
วุฒิการศึกษา
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ด.วิศวกรรมพลังงาน
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมตั ริ ายชื่อ
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
ข้าราชการ
อาจารย์
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560 และสมอ.08

3 ก.พ. 2560
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2567 ปกติ

1/10/2571

ปกติ

1/10/2573

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2578

ปกติ

12 ก.ค. 2561
3 ก.พ. 2560
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2577 ปกติ

1/10/2578

ปกติ

1/10/2575

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

1/1

57F24
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้ างสรรค์
วันที่ สกอ. เห็นชอบ
พื้นที่ CM เชียงใหม่
วันที่ สภา ม. อนุมตั ริ ายชื่ อ
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
ประเภทบุคลากร ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.การออกแบบผลิตภัณฑ์
1 นาย ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา
ศษ.ม.อาชีวศึกษา
วท.บ.เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้าราชการ
อาจารย์
ปร.ด.การออกแบบผลิตภัณฑ์
2 นาย ภาณุพงศ์ จงชานสิ ทโธ
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม
เพี้ยมแตง
ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ ศษ.ม.อาชีวศึกษา
3 นาย วันชัย
ค.บ.เครื่ องปั้ นดินเผา
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ที่มารายชื่ อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

23 ก.ย. 2558
10 เม.ย. 2557
วันที่เกษียณ สถานะ
1/10/2572 ปกติ

1/10/2573

ปกติ

1/10/2565

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

1/3

60F10
พืน้ ที่ CM
ลาดับ
1 นาย
2 นาย
3 น.ส.
4 น.ส.
5 นาย

60F11

ศป.บ.ออกแบบสื่ อสาร

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
เชียงใหม่
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่อ
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ฐปนนท์ สุ วรรณกนิ ษฐ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ศศ.ม.สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
สถ.บ.สถาปั ตยกรรม (เทคโนโลยีสถาปั ตยกรรม)
เกษตร
แก้วภักดี
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.การสื่อสารดิจิตอล
ศ.บ.ออกแบบนิ เทศศิลป์
สิ ริกานต์ มีธญ
ั ญากร
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
ศล.ม.คอมพิวเตอร์อาร์ต
ศ.บ.ออกแบบนิ เทศศิลป์
ริ นรดา
สันติอาภรณ์
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
ศป.ม.การออกแบบ
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร
สุ รพล
มโนวงศ์
ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ ค.อ.ม.เทคโนโลยีเทคนิ คศึกษา
วท.บ.เวชนิ ทรรศน์
ศล.บ.ทัศนศิลป์

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย ลิปิกร
มาแก้ว
2 นาย ชัยวัฒน์

คาฝั้น

3 นาย ไกรสร

วิชยั กุล

4 น.ส. สิ ริรัญญา ณ เชียงใหม่

5 นาย กิตติชยั
60F19

กันแตง

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ศ.ม.ศิลปไทย
ศ.บ.จิตรกรรม
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศ.ม.ศิลปไทย
ศ.บ.ศิลปไทย
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ศ.ม.จิตรกรรม
ศป.บ.จิตรกรรม
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ศล.ด.ศิลปะและการออกแบบ
ศล.ม.ทัศนศิลป์
ศล.บ.จิตรกรรม
ข้าราชการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศ.บ.ประติมากรรม

ประเภทบุคลากร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

2 นาย พบสันต์

ติไชย

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3 น.ส. อรนุช

คาแปน

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

4 น.ส. อังคณา

จุติสีมา

ข้าราชการ

5 นาย สิ ฐพร

พรหมกุลสิ ทธิ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

Update 2/28/2019

1/10/2583

ปกติ

1/10/2592

ปกติ

1/10/2592

ปกติ

1/10/2565

ปกติ

วันที่ สกอ. เห็นชอบ 8 พ.ค. 2561
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่อ 22 ม.ค. 2562 สมอ.08
วุฒิการศึกษา
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2575 ปกติ

ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 น.ส. รัชฎาพร ใจมัน่

25 พ.ค. 2561
1 ก.ย. 2560
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2584 ปกติ

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่อ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีการบรรจุ
วท.บ.เทคโนโลยีการบรรจุ
อาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีการพิมพ์
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์
อาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีการพิมพ์
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีเยือ่ กระดาษและการผลิตกระดาษ
วท.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์
อาจารย์
ค.อ.ม.เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทล.บ.ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

1/10/2584

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

1/10/2581

ปกติ

1/10/2568

ปกติ

25 พ.ค. 2561
1 ก.ย. 2560
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2586 ปกติ
1/10/2589

ปกติ

1/10/2590

ปกติ

1/10/2577

ปกติ

1/10/2586

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

2/3

60F20
พืน้ ที่ CM
ลาดับ
1 นาย
2 น.ส.
3 นาย
4 นาย
5 นาย

ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
เชียงใหม่
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่อ
ชื่อ-สกุล
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ดุสิต
ทองเปรมจิตต์
ข้าราชการ
อาจารย์
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม
ปิ ยะนุช เจดียย์ อด
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
สถ.ม.สถาปั ตยกรรมภายใน
ค.อ.บ.สถาปั ตยกรรมภายใน
ธรรมนูญ นิ ลวรรณ
ข้าราชการ
อาจารย์
ค.อ.ม.เทคโนโลยีเทคนิ คศึกษา
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม
ธาดา
เสนานัย
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบ
สถ.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขวัญพงษ์ สมมิตร
ลูกจ้างชัว่ คราว
อาจารย์
ค.อ.ม.คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถ.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์

พืน้ ที่ TK ตาก
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย สมชาย บุญพิทกั ษ์
2 นาย ปกรณ์

ลวกุล

3 นาย ไพรวัลย์

คาวัน

4 น.ส. ธัญญาภักดิ์ ธิ เดช
5 น.ส. อริ สา

60F21

สุ ยะปั น

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
ค.อ.ม.เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม
ข้าราชการ
อาจารย์
ค.อ.ด.การบริ หารอาชีวศึกษา
สถ.ม.ออกแบบชุมชนเมือง
ค.อ.บ.สถาปั ตยกรรม
ข้าราชการ
อาจารย์
ค.อ.ม.เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ค.อ.ม.เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทล.บ.ออกแบบเครื่ องเรื อน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์
ค.อ.ม.เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทล.บ.ออกแบบเครื่ องเรื อน

ทล.บ.เซรามิก

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 นาง รองรัตน์ ระมิงค์วงศ์

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตรจารย์

2 นาย ไพบูลย์

หล้าสมศรี

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตรจารย์

3 นาง อภิญญา

วิไล

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตรจารย์

4 นาย ประกรณ์ วิไล

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

5 นาย กิติชยั

ข้าราชการ

อาจารย์

Update 2/28/2019

ระมิงค์วงศ์

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่อ
วุฒิการศึกษา
วท.ม.เคมีอุตสาหกรรม
ศษ.ม.หลักสู ตรและการสอน
ค.บ.เครื่ องปั้นดินเผา
วท.ม.เคมีอุตสาหกรรม
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม
ศ.ม.เครื่ องเคลือบดินเผา
ศษ.บ.หัตถกรรมเครื่ องปั้นดินเผา
ศษ.ม.อาชีวศึกษา
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม
ศ.ม.เครื่ องเคลือบดินเผา
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

25 พ.ค. 2561
1 ก.ย. 2560
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2573 ปกติ
1/10/2584

ปกติ

1/10/2564

ปกติ

1/10/2593

ปกติ

1/10/2585

ปกติ

วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2578 ปกติ
1/10/2566

ปกติ

1/10/2578

ปกติ

1/10/2589

ปกติ

1/10/2588

ปกติ

25 พ.ค. 2561
1 ก.ย. 2560
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2566 ปกติ

1/10/2568

ปกติ

1/10/2572

ปกติ

1/10/2572

ปกติ

1/10/2568

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

3/3

60F22

ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 น.ส. ญาณิ ศา โกมลสิ ริโชค

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

ตาแหน่ งทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

อาจารย์

2 น.ส. พฤกษา

คุม้ พงษ์

3 นาย ไพโรจน์

วรพจน์พรชัย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4 นาย มนตรี

เลากิตติศกั ดิ์

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

5 น.ส. ตยานิ ตย์

มิตร์แปง

ข้าราชการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
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วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่อ
วุฒิการศึกษา
วท.ม.สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
ศษ.บ.หัตถกรรม
M.A.Fashion
วท.บ.อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีการบรรจุ)
วท.ม.สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
ศษ.บ.หัตถกรรม
ศษ.ม.อาชีวศึกษา
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม
วท.ม.ธรณี วิทยา
วท.บ.อัญมณี วิทยา

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

25 พ.ค. 2561
1 ก.ย. 2560
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2576 ปกติ
1/10/2590

ปกติ

1/10/2574

ปกติ

1/10/2562

ปกติ

1/10/2582

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

1/1

61F12

สถ.บ.สถาปัตยกรรม

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย สื บพงศ์ จรรย์สืบศรี

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

2 นาย ปัตย์

ศรี อรุ ณ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3 น.ส. มานิตา

ชีวเกรี ยงไกร

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

4 นาย เจษฎา

สุภาศรี

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

5 น.ส. กาญจนา

ปะทะนมปี ย์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

61F13

สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่ อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย สุรกานต์ จันทรวงค์

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ

2 นาย ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3 น.ส. ภัทราวดี

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ธงงาม

4 นาย วันชัยยุทธ วงษ์เทพ
5 นาย ชัยทัต

Update 2/28/2019

พูลสวัสดิ์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ข้าราชการ

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมตั ริ ายชื่ อ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สถ.ม.สถาปัตยกรรมไทย
สถ.บ.สถาปัตยกรรม
อาจารย์
สถ.ม.สถาปัตยกรรม
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
อาจารย์
M.Arch.Architectural History and Theory
M.Arch.Architectural Design
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
อาจารย์
สถ.ม.สถาปัตยกรรมไทย
สถ.บ.สถาปัตยกรรม
อาจารย์
สถ.ม.สถาปัตยกรรม
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมตั ริ ายชื่ อ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
สถ.ม.สถาปัตยกรรมภายใน
ค.อ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน
อาจารย์
สถ.ม.สถาปัตยกรรมภายใน
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน
อาจารย์
M.A.Interior Design
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน
อาจารย์
ศศ.ม.การออกแบบภายใน
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน
อาจารย์
สถ.ม.สถาปัตยกรรม
ศษ.บ.ออกแบบประยุกต์ศิลป์ (ตกแต่งภายใน)

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

2 ก.พ. 2561
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2564 ปกติ
1/10/2584

ปกติ

1/10/2584

ปกติ

1/10/2586

ปกติ

1/10/2590

ปกติ

9 ก.พ. 2562
2 ก.พ. 2561
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
1/10/2574 ปกติ
1/10/2589

ปกติ

1/10/2589

ปกติ

1/10/2589

ปกติ

1/10/2576

ปกติ

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่ งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

1/1

60C07

วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 นาย พลกฤษณ์
ทุนคา

2 นาย วรจักร

เมืองใจ

3 นาย ประวิทย์

ลี้เหมือดภัย

ประเภทบุคลากร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ลูกจ้างชัว่ คราว

4 ว่าที่ร้อยโทลีรวัฒน์ สุ ภารัตน์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

5 นาย ทะนุ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

60C08

ประเสริ ฐสุ นทร

วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร

พืน้ ที่ CM เชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
ลาดับ
1 น.ส. โบว์
ถิ่นโพธิ์วงศ์

ประเภทบุคลากร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

2 น.ส. สุ รีวรรณ

ราชสม

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

3 น.ส. ณัฐธิ นี

ทรายแก้ว

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

4 นาย เอกริ นทร์

อินประมูล

ลูกจ้างชัว่ คราว

5 นาง สุ บงกช

โตไพบูลย์

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

Update 2/28/2019

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่อ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม
อาจารย์
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล
อาจารย์
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
อาจารย์
M.Sc.Engineering Management
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล

8 ก.พ. 2561
3 ก.พ. 2560
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
10/1/2582 ปกติ

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
วันที่ สภา ม. อนุมัติรายชื่อ
ตาแหน่ งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
อาจารย์
M.Sc.Food Technology
B.Sc.Food Innovation and Management
อาจารย์
Ph.D.Food and Bioprocess Engineering
วศ.ม.วิศวกรรมอาหาร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมเคมี
วท.บ.วิทยาศาสตร์กระบวนอาหาร
อาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่ องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
อาจารย์
Ph.D.Engineering
M.Sc.Automotive Product Engineering
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่ องกล

20 มิ.ย. 2561
2 ก.พ. 2561 สมอ.08
วันทีเ่ กษียณ สถานะ
10/1/2588 ปกติ

ที่มารายชื่อ : มคอ.2 หลักสู ตรปรับปรุ ง/ใหม่ 2560

10/1/2579

ปกติ

10/1/2579 เสี ยชี วิต
10/1/2588

ปกติ

10/1/2590

ปกติ

10/1/2584

ปกติ

10/1/2590

ปกติ

10/1/2586

ปกติ

10/1/2579

ปกติ

*อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบในตาแหน่งที่ 1 เป็ นหัวหน้าหลักสู ตร

