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รหัส เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง พิษณุโลก น่าน

หลักสูตร CM TK CR LP PL NN

1 B06 ปริญญาตรี 60B06 25501961108362 1

2 B13 ปริญญาตรี 60B13 25481961102644 5

3 B25 ปริญญาตรี 60B25 25551961101382 5

4 B34 6

A การจัดการธุรกิจ 6

B การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1

C การจัดการโลจิสติกส์ 1

D การจัดการส านักงาน 1

E การตลาด 5

F ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

5 B35 2

A การจัดการสารสนเทศ 1

B พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ 2

6 B26 ปริญญาโท 58B26 25581961102983 1

7 B36 ปริญญาตรี 60B36 25531961102155 3

1 S06 3

A วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3

B พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1

2 S31 ปริญญาตรี 60S31 25531961103178 1

3 S33 ปริญญาตรี 60S33 25531961102144 1

4 S34 ปริญญาตรี 60S34 25531961102021 2

5 S36 3

A พืชศาสตร์ 3

B สัตวศาสตร์ 3

C ประมง 3

6 S37 ปริญญาตรี 60S37 25531961103134 1

7 S17 ปริญญาโท 60S17 25501961108349 1

8 S18 ปริญญาโท 60S18 25501961108338 1

ล าดับ ช่ือหลักสูตร รวมรหัส

บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( IBM.)

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

ระดับ

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี

บธ.ม.บริหารธุรกิจ

ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ

วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร

60B34

ปริญญาตรี

รอยืนยันจาก สกอ. 
(โดยเลือกจาก

สาขาวิชาท่ียุบรวม)
(รหัสเดิม

25481961102611,
25481961102609,
25531961102256)

25601961100064

รหัสหลักสูตร 14 หลัก

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

25601961100023ปริญญาตรี

วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

วท.บ.เกษตรศาสตร์

25531961102043

60S06

ปริญญาตรี 60S36

หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2561-2562

60B35

บช.บ.การบัญชี  

บธ.บ.บริหารธุรกิจ

บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

วท.ม.พืชศาสตร์

วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2561



รหัส เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง พิษณุโลก น่าน

หลักสูตร CM TK CR LP PL NN
ล าดับ ช่ือหลักสูตร รวมรหัส ระดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

1 E01 4

A วิศวกรรมอุตสาหการ 3

B วิศวกรรมการผลิต 2

C วิศวกรรมโลจิสติกส์ 1

2 E02 ปริญญาตรี 60E02 25531961102177 3

3 E03 ปริญญาตรี 60E03 25481961103252 2

4 E04 ปริญญาตรี 60E04 25531961102223 3

5 E05 5

A วิศวกรรมไฟฟ้า 5

B วิศวกรรมโทรคมนาคม 1

6 E06 ปริญญาตรี 60E06 25531961102201 1

7 E08 ปริญญาตรี 60E08 25501961103041 1

8 E16 ปริญญาตรี 60E16 25531961102166 1

9 E35 ปริญญาตรี 60E35 25531961102188 1

10 E40 ปริญญาตรี 60E40 25481961103689 3

11 E43 3

A วิศวกรรมเกษตร 2

B วิศวกรรมชีวภาพ 1

C วิศวกรรมอาหาร 1

D วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ 1

12 E44 ปริญญาตรี 60E44 25481961103678 2

13 E45 3

A วิศวกรรมไฟฟ้า 2

B วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1

C วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

14 E46 ปริญญาโท 60E46 25551961104947 1

15 E47 ปริญญาโท 60E47 25551961103586 1

16 E48 3

A วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2

B วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 1

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์

วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

25531961102199

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี 60E45

ปริญญาตรี 60E43

ปริญญาตรี 60E05

ปริญญาตรี 60E48 25541961101728

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

60E01

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล

วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม

อัตโนมัติ

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

25531961102212

25481961103228

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

25531961103112

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2561



รหัส เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง พิษณุโลก น่าน

หลักสูตร CM TK CR LP PL NN
ล าดับ ช่ือหลักสูตร รวมรหัส ระดับ รหัสหลักสูตร 14 หลัก

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

1 F10 ปริญญาตรี 60F10 25511961101848 1

2 F11 ปริญญาตรี 60F11 25501961103478 1

3 F12 ปริญญาตรี 61F12 25481961108494 1

4 F13 ปริญญาตรี 61F13 25531961103145 1

5 F19 ปริญญาตรี 60F19 25531961103191 1

6 F20 ปริญญาตรี 60F20 25531961103156 2

7 F21 ปริญญาตรี 60F21 25531961103189 1

8 F22 ปริญญาตรี 60F22 25531961103167 1

9 F24 ปริญญาโท 57F24 25571961105219 1

1 C07 ปริญญาตรี 60C07 25601961100509 1

2 C08 ปริญญาตรี 60C08 25501961106314 1

42 รวม 33 16 7 11 10 8

คณะ/วิทยาลัย บริหารฯ วิทยาฯ วิศวฯ 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

รวม 7 8 16 9 2 42

ปริญญาตรี 6 6 14 8 2 36

ปริญญาโท 1 2 2 1 0 6

42

วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร

สถ.บ.สถาปัตยกรรม

สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม

ทล.บ.เซรามิก

ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ

ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร

ศล.บ.ทัศนศิลป์

วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

จ านวนหลักสูตรท้ังหมด

4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ หลกัสูตรน้ีตอ้งมีการปรับปรุง เน่ืองจากครบรอบปรับปรุงหลกัสูตร

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2561



รหัส

หลักสูตร ข้าราชการ พนง.ม. ลูกจ้างฯ ปกติ เรียนต่อ ลาออก เกษียณงบ 62

1 B06 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( IBM.) ปริญญาตรี 60B06 5 0 4 1 5 0 0 0 5

2 B13 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 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.การท่องเท่ียวและการบริการ ปริญญาตรี 60B36 15 0 6 9 15 0 0 0 15

133 40 76 17 129 0 0 4 133

1 S06 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 60S06 16 10 6 0 16 0 0 0 16

2 S31 วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร 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 ปริญญาตรี 60S34 10 1 1 3 5 0 0 0 5

5 S36 วท.บ.เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 60S36 27 19 7 1 25 0 0 2 27

6 S37 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี 60S37 5 5 0 0 5 0 0 0 5

7 S17 วท.ม.พืชศาสตร์ ปริญญาโท 60S17 3 3 0 0 3 0 0 0 3

8 S18 วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาโท 60S18 3 1 2 0 3 0 0 0 3

74 42 21 6 67 0 0 2 69

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.วิศวกรรมเคร่ืองกล 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.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 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.วิศวกรรมเคร่ืองกล 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.วิศวกรรมเคร่ืองกล ปริญญาโท 60E47 3 2 1 0 3 0 0 0 3

สถานะต าแหน่ง
รหัส ช่ือหลักสูตร รวม

สรุปจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2561-2562

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

สรุป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สรุป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ล าดับ ระดับ
สถานะปฏิบัติงานจน.ตาม

เกณฑ์

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันท่ี 3/1/2019



รหัส

หลักสูตร ข้าราชการ พนง.ม. ลูกจ้างฯ ปกติ เรียนต่อ ลาออก เกษียณงบ 62

สถานะต าแหน่ง
รหัส ช่ือหลักสูตร รวมล าดับ ระดับ

สถานะปฏิบัติงานจน.ตาม

เกณฑ์

16 E48
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม

อัตโนมัติ
ปริญญาตรี 60E48 15 8 5 2 15 0 0 0 15

187 100 76 25 198 1 1 1 201

1 F10 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร 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.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ ปริญญาตรี 60F22 5 3 2 0 4 0 0 1 5

9 F24 ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ ปริญญาโท 57F24 3 3 0 0 3 0 0 0 3

48 23 21 4 47 0 0 1 48

1 C07 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 60C07 5 0 4 1 4 0 1 0 5

2 C08 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ปริญญาตรี 60C08 5 0 4 1 5 0 0 0 5

10 0 8 2 9 0 1 0 10

452 205 202 54 450 1 2 8 461

สรุป วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สรุป อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สรุป คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สรุป คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลกัสูตรน้ีตอ้งมีการปรับปรุง เน่ืองจากครบรอบปรับปรุงหลกัสูตร

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันท่ี 3/1/2019
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ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวชิำกำร รหัสหลกัสูตร หลกัสูตร พืน้ที่ สถำนะ

1 นาย อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ 58B26 บธ.ม.บริหารธุรกิจ เชียงใหม่ เกษียณ งบ62
2 นาง พิศมยั สุภทัรานนท์ ขา้ราชการ อาจารย์ 60B13 ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล เชียงใหม่ ลาออก
3 นาง เกตสุดา พานิชกลุ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 60B34A บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจดัการธุรกิจ) น่าน เกษียณ งบ62

4 นาง ดวงพร อ่อนหวาน ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 60B34B
บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจดัการธุรกิจคา้
ปลีกสมยัใหม่)

เชียงใหม่ เกษียณ งบ62

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวชิำกำร รหัสหลกัสูตร หลกัสูตร พืน้ที่ สถำนะ

1 น.ส. กลุชลี วงษไ์ทย ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ 60S36A วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) ล าปาง เกษียณ งบ62
2 นาง ศีลศิริ สง่าจิตร ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ 60S36A วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พิษณุโลก เกษียณ งบ62

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวชิำกำร รหัสหลกัสูตร หลกัสูตร พืน้ที่ สถำนะ

1** น.ส. วิรัลพชัร พรหมจรรย์ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ 60E01B
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาการ (วิศวกรรมการ
ผลิต)

ล าปาง ลาออก

2** นาย นิคม โชติกานนท์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ 60E35 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ เชียงใหม่ เกษียณ งบ62
3** นาย วีระยทุธ หลา้อมรชยักลุ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ 60E44 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล เชียงใหม่ เรียนต่อ

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวชิำกำร รหัสหลกัสูตร หลกัสูตร พืน้ที่ สถำนะ

1 นาย มนตรี เลากิตติศกัด์ิ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 60F22 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั เชียงใหม่ เกษียณ งบ62

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวชิำกำร รหัสหลกัสูตร หลกัสูตร พืน้ที่ สถำนะ

1* นาย ประวิทย์ ล้ีเหมือดภยั ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ 60C07 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เชียงใหม่ เสียชีวิต

คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

ช่ือ-สกลุ

วทิยำลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยำกำร

ช่ือ-สกลุ

รำยช่ืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทีต้่องมกีำรเปลีย่นแปลง เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ 2558

คณะวศิวกรรมศำสตร์

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

คณะบริหำรธุรกจิและศิลปศำสตร์

คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร

ช่ือ-สกลุ

หมายเหตุ : * อยู่ในขั้นตอนเสนอสภาวิชาการ
** อยู่ในขั้นตอนเสนออนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข้อมูลดังกล่าวจะปรับเปลี่ยนเมื่อได้รับการอนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น

Update 3/1/2019



 

 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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วนัที ่สกอ. เห็นชอบ 5 พ.ย. 2558

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัทีส่ภา ม.อนุมัติรายช่ือ 3 ม.ค. 2557

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาย อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ Ph.D.Business Adminstration 1/10/2552 ปกติ
M.B.A.Finance & Banking
ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์

2 น.ส. ลดัดา ปินดา พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.นวตักรรมการจดัการ 1/10/2578 ปกติ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.การจดัการ

3 น.ส. โสภา เภสชัพิพฒัน์กุล ขา้ราชการ อาจารย์ D.M.Business Management 1/10/2569 ปกติ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.การบญัชี

4 นาง ไพรพนัธ์ ธนเลิศโศภิต พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ Ph.D.Knowledge Management 1/10/2578 ปกติ
บช.ม.การบญัชี
บช.บ.การบญัชี

5 นาง เพญ็จนัทร์ รวิยะวงศ์ ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ บธ.ม.เศรษฐศาสตร์ 1/10/2563 ปกติ
นศ.บ.การผลิตส่ิงพิมพ์
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์การเกษตร

ช่ือ-สกลุ

58B26 บธ.ม.บริหารธุรกจิ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วันที่ สกอ. เห็นชอบ 9 ก.พ. 2562

พื้นที่ CM เชียงใหม่ วันที่ สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 6 ม.ค. 2560

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษยีณ สถานะ

1 นาง สุภาวดี วรุณกูล พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ MBA.General 1/10/2574 ปกติ
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์

2 นาย ภาคภูมิ ภคัวิภาส พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ MBA 1/10/2585 ปกติ
B.B.A.International Business Management

3 น.ส. ศิวพร เจรียงประเสริฐ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ MIB 1/10/2584 ปกติ
ศศ.บ.ปรัชญา

4 น.ส. พิริยมาศ ศิริชยั พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ MBA.International Business 1/10/2589 ปกติ
บธ.บ.การจดัการการท่องเท่ียว

5 น.ส. ณฐา อภิธาวินวสุ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ MBA.Business Administration 1/10/2586 ปกติ
บธ.บ.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ

วันที่ สกอ. เห็นชอบ

พื้นที่ CM เชียงใหม่ วันที่ สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 19 ก.ย. 2561 สมอ.08

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษยีณ สถานะ

1 นาง กลัยารัตน์ เศวตนนัทน์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ กศ.ม.การสอนภาษาองักฤษ 1/10/2567 ปกติ
Graduate Diploma (TEFL)
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

2 นาง ฝนทิพ ราชเวียง พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาองักฤษ 1/10/2583 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

3 นาง ปณิสา กุระคาน พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศษ.ม.การสอนภาษาองักฤษ 1/10/2588 ปกติ
ศษ.บ.ภาษาองักฤษ

4 นาย เดชาธร พจนพงษ์ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาองักฤษ 1/10/2584 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

5 น.ส. ศลิษา เศวตนนัทน์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยกุตด์า้นการสอนภาษาองักฤษ 1/10/2592 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

พื้นที่ TK ตาก

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษยีณ สถานะ

1 น.ส. ศุภณิตา พงศสุ์วรรณ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาองักฤษ 1/10/2581 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

2 น.ส. สาวิตรี สุวรรณรอ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ Ed.D.TESOL 1/10/2577 ปกติ
ศศ.ม.ภาษาองักฤษ
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

3 น.ส. กฤติกา อินตา พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศษ.ม.การสอนภาษาองักฤษ 1/10/2586 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาฝร่ังเศส

4 นาง พิศมยั สุภทัรานนท์ ขา้ราชการ อาจารย์ Ph.D.English as an International Language 1/10/2562 ปกติ
M.Ed.Applied Linguistics
M.A.English for Science and Technology (Inter)
กศ.บ.ภาษาองักฤษ

5 นาย เฉลิมชยั พาราสุข ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาองักฤษ 1/10/2565 ปกติ
ร.บ.ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ

60B06 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( IBM.)

ช่ือ-สกุล

60B13 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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พื้นที่ LP ล าปาง

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษยีณ สถานะ

1 นาง วลัจิลีน จนัทรวิโรจน์ ขา้ราชการ อาจารย์ อ.ม.ภาษาศาสตร์ 1/10/2568 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

2 นาง กนิษฐา ลงักาพินธุ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศษ.ม.การสอนภาษาองักฤษ 1/10/2584 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

3 นาย เฉลิมพงค์ ท  างาน พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศษ.ม.การสอนภาษาองักฤษ 1/10/2585 ปกติ
พธ.บ.ภาษาองักฤษ

4 น.ส. ณิชกุล ค  ารินทร์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาองักฤษ 1/10/2588 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาเยอรมนั

5 น.ส. ปรียารัตน์ ศรีชยัวงค์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1/10/2585 ปกติ
บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ

พื้นที่ PL พษิณุโลก

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษยีณ สถานะ

1 น.ส. ตอ้งหทยั ทองงามข า ขา้ราชการ อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาองักฤษ 1/10/2579 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

2 นาง กรรณิการ์ ประทุมโทน ขา้ราชการ อาจารย์ กศ.ม.ภาษาองักฤษ 1/10/2571 ปกติ
กศ.บ.ภาษาองักฤษ

3 น.ส. ขวญักมล รักปรางค์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ M.A.Applied Linguistics 1/10/2585 ปกติ
ค.บ.ภาษาองักฤษ

4 น.ส. สุรียพ์ร ใหญ่สง่า ขา้ราชการ อาจารย์ M.Ed.TEFL 1/10/2565 ปกติ
อ.ม.ภาษาศาสตร์
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

5 น.ส. นฤภร ปาลวฒัน์วิไชย พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ กศ.ม.หลกัสูตรและการสอน 1/10/2589 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาศาสตร์

พื้นที่ NN น่าน

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษยีณ สถานะ

1 นาง ศิริลกัษณ์ นรินทร์รัตน์ ขา้ราชการ อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาองักฤษ 1/10/2572 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

2 นาง จุไรรัตน์ สวสัด์ิ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาองักฤษ 1/10/2583 ปกติ
ค.บ.ภาษาองักฤษ

3 น.ส. มินตรา ไชยชนะ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ม.ภาษาองักฤษ 1/10/2584 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

4 น.ส. ขนิษฐา สุวรรณประชา พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศษ.ม.การสอนภาษาองักฤษ 1/10/2591 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

5 นาย กิจจาณฏัฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ด.ภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ 1/10/2586 ปกติ
ศษ.ม.การสอนภาษาองักฤษ
ศษ.บ.ภาษาองักฤษ

ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วันที่ สกอ. เห็นชอบ 20 ม.ิย. 2561

พื้นที่ CM เชียงใหม่ วันที่ สภา ม.อนุมัติ รายช่ือ 19 ก.ย. 2561 สมอ.08

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษียณ สถานะ

1 น.ส. นวิตถา โสภาจารีย์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์
M.Com.(Extension) in Accounting and 
Information System

1/10/2587 ปกติ

บช.บ.
2 นาย วรวิทย์ เลาหะเมทนี พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.การบญัชี 1/10/2581 ปกติ

บช.ม.
บธ.บ.การบญัชี

3 นาย ทศพร ไชยประคอง พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บช.ม. 1/10/2573 ปกติ
บช.บ.

4 น.ส. รังศิมา กนัธิวาส พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บช.ม. 1/10/2587 ปกติ
บช.บ.

5 นาง ศุภลกัษณ์ จงชานสิทโธ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บช.ม. 1/10/2574 ปกติ
บธ.บ.การบญัชี

พื้นที่ TK ตาก

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษียณ สถานะ

1 นาง ยพุรัตน์ จนัทร์แกว้ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บช.ม. 1/10/2581 ปกติ
บช.บ.

2 น.ส. สินีนาฎ วงคเ์ทียนชยั ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ด.การบริหารธุรกิจ 1/10/2574 ปกติ
บช.ม.
บธ.บ.การบญัชี

3 น.ส. กญัฐณา ดิษฐ์แกว้ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.การบญัชี 1/10/2582 ปกติ
กจ.ม.การจดัการการเงิน
บช.บ.

4 นาง น ้าฝน คงสกุล พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บช.ม. 1/10/2582 ปกติ
บช.บ.

5 นาง ยพิุน มีใจเจริญ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บช.ม. 1/10/2576 ปกติ
บธ.บ.การบญัชี
บธ.บ.ธุรกิจศึกษา-การบญัชี

ช่ือ-สกุล

60B25 บช.บ.การบัญชี

ช่ือ-สกุล

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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พื้นที่ CR เชียงราย

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษียณ สถานะ

1 นาง สุวิสา ทะยะธง พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บช.ม. 1/10/2588 ปกติ
บธ.บ.การบญัชี

2 นาง วรีวรรณ เจริญรูป ขา้ราชการ อาจารย์ ปร.ด.การบญัชี 1/10/2584 ปกติ
บช.ม.
บช.บ.

3 นาง แววดาว พรมเสน พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.บริหารธุรกิจ 1/10/2580 ปกติ
บช.ม.
บช.บ.

4 นาง ชนนพร ยะใจมัน่ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บช.ม. 1/10/2580 ปกติ
บธ.ม.
บช.บ.

5 น.ส. จรัสศรี โนมี พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บช.ม. 1/10/2591 ปกติ
บธ.บ.การบญัชี

พื้นที่ LP ล าปาง

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษียณ สถานะ

1 น.ส. ณฐันรี ทองดีพนัธ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บช.ม. 1/10/2589 ปกติ
บช.บ.

2 น.ส. กรรณิการ์ ใจมา พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บช.ม. 1/10/2588 ปกติ
บช.บ.

3 น.ส. นฤมล คุม้พงษ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บช.ม. 1/10/2587 ปกติ
บช.บ.

4 นาง พวงทอง วงัราษฎร์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.การบญัชี 1/10/2571 ปกติ
บช.ม.
ศศ.บ.การจดัการทัว่ไป(การบญัชี)
บธ.บ.การเงินการธนาคาร

5 น.ส. ปัญจพร ศรีชนาพนัธ์ ขา้ราชการ อาจารย์ ปร.ด.การบญัชี 1/10/2581 ปกติ
บช.ม.
บธ.บ.การบญัชี

ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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พื้นที่ NN น่าน

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษียณ สถานะ

1 นาง อจัฉราภรณ์ พูลยิ่ง พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ บช.ม. 1/10/2582 ปกติ
บธ.บ.การบญัชี

2 นาย สมบูรณ์ กุมาร ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม.การบญัชี 1/10/2578 ปกติ
บช.บ.

3 นาง ธิตินนัท์ กุมาร พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ บช.ม. 1/10/2587 ปกติ
บช.บ.

4 นาย อธิปัตย์ สายสูง พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บช.ม. 1/10/2590 ปกติ
บช.บ.

5 น.ส. วนัวิภา ค ามงคล ขา้ราชการ อาจารย์ ปร.ด.การบญัชี 1/10/2584 ปกติ
บช.ม.
บธ.บ.การบญัชี

ช่ือ-สกุล

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วนัที ่สกอ. เห็นชอบ

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที ่สภา ม. อนุมตัริายช่ือ 19 ก.ย. 2561 สมอ.08

A

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาง กญัญว์รา สมใจ ขา้ราชการ อาจารย์ Ph.D.Human Resource Development 1/10/2571 ปกติ
บธ.ม.การตลาด
ศศ.บ.การจดัการ

2 นาย มานิตย์ มลัลวงค์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2566 ปกติ
บธ.บ.การจดัการอุตสาหกรรม

3 น.ส. เบญญาภา กนัทะวงศว์าร พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.การจดัการ 1/10/2579 ปกติ
บช.บ.การบญัชี

B

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาง ริญญาภทัร์ เขจรนนัทน์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ กจ.ด.การจดัการธุรกิจ 1/10/2577 ปกติ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.การจดัการ

2 นาง พีรยา สมศกัด์ิ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ Ph.D.Business Administration 1/10/2585 ปกติ
MIM.Master Focus on International Marketing
บธ.บ.การตลาด

3 นาง ดวงพร อ่อนหวาน ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2562 ปกติ
บธ.บ.ระบบสารสนเทศ

D

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 น.ส. รุจิรา สุขมณี พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2585 ปกติ
บธ.บ.การจดัการ

2 นาง นิศรา จนัทร์เจริญสุข ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2569 ปกติ
บธ.บ.การจดัการ

3 น.ส. กฤษยา มะแอ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ บธ.ม.การจดัการ 1/10/2588 ปกติ
บธ.บ.การจดัการ

E

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 น.ส. ศิริรักษ์ ยาวิราช พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.การตลาด 1/10/2581 ปกติ
บธ.บ.การตลาด

2 นาย อนวชั จิตตป์รารพ ขา้ราชการ อาจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2578 ปกติ
ศศ.บ.บริหารธุรกิจ

3 น.ส. ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.การตลาด 1/10/2582 ปกติ
บช.บ.การบญัชี

60B34 บธ.บ.บริหารธุรกจิ

ช่ือ-สกลุ

การจดัการธุรกจิ

การจดัการธุรกจิค้าปลกีสมยัใหม่

ช่ือ-สกลุ

การจดัการส านกังาน

ช่ือ-สกลุ

การตลาด

ช่ือ-สกลุ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหน้าหลกัสูตร
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F

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาง อจัฉริน จิตตป์รารพ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศษ.ม.การสอนภาษาองักฤษ 1/10/2586 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาองักฤษ

2 น.ส. ปาริฉตัร เดือนเพญ็ ขา้ราชการ อาจารย์ M.B.A.Hospitality Management 1/10/2573 ปกติ
บธ.บ.การจดัการโรงแรมและการทอ่งเท่ียว

3 น.ส. เกิดศิริ ชมภูกาวิน พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศษ.ม.การสอนภาษาองักฤษ 1/10/2570 ปกติ
ศษ.บ.ภาษาองักฤษ

พืน้ที่ TK ตาก

A

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 น.ส. ซินเนีย รัติภทัร์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2575 ปกติ
บธ.บ.การจดัการอุตสาหกรรม

2 น.ส. อาภาศรี เทวตา พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.การตลาด 1/10/2587 ปกติ
บธ.บ.การจดัการทัว่ไป

3 นาง อุษามาศ รัตนวงศ์ ขา้ราชการ อาจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2568 ปกติ
Mini M.B.A.
บธ.บ.บริหารธุรกิจ

E

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาย เผดจ็ ทกุขสู์ญ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D.Strategic Marketing 1/10/2576 ปกติ
บธ.ม.การตลาด
บธ.บ.การตลาด

2 นาง สุมลมาลย์ อรรถวฒิุชยั พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.การตลาด 1/10/2573 ปกติ
บธ.บ.การตลาด

3 น.ส. สมใจ วงคเ์ทียนชยั ขา้ราชการ อาจารย์ ปร.ด.การจดัการการตลาด 1/10/2580 ปกติ
บธ.ม.การตลาด
บธ.บ.การตลาด

พืน้ที่ CR เชียงราย

A

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาง ณภทัร ทิพยศ์รี ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.การจดัการ 1/10/2576 ปกติ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.การจดัการ

2 นาง ธนีนุช เร็วการ พนกังานในสถาบนัอุมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2574 ปกติ
ศศ.บ.การจดัการทัว่ไป

3 นาง กนกอร จิตจ านงค์ พนกังานในสถาบนัอุมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2576 ปกติ
บธ.บ.การบริหารงานบคุคล

ช่ือ-สกลุ

การจดัการธุรกจิ

ช่ือ-สกลุ

ภาษาองักฤษธุรกจิ

ช่ือ-สกลุ

การตลาด

ช่ือ-สกลุ

การจดัการธุรกจิ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหน้าหลกัสูตร
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C

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาย ราเชนทร์ ชูศรี ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม.การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 1/10/2576 ปกติ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.ธุรกิจศึกษา-การเลขานุการ

2 นาง สุจิตตา หงษท์อง พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 1/10/2582 ปกติ
บธ.บ.บริหารธุรกิจ

3 นาง พิทธินนัท์ สมไชยวงค์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 1/10/2586 ปกติ
บธ.บ.การบญัชี

E

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 น.ส. รสริน จอห์นสนั ขา้ราชการ อาจารย์ บธ.ม.การตลาด 1/10/2576 ปกติ
บธ.บ.การตลาด

2 น.ส. ณฐมน ทรัพยบ์ญุโต พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.การตลาด 1/10/2584 ปกติ
บธ.บ.การจดัการ

3 นาง อารียา พนมไพร ขา้ราชการ อาจารย์ บธ.ม.การตลาด 1/10/2577 ปกติ
บธ.บ.การตลาด

พืน้ที่ LP ล าปาง

A

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาย คงศกัด์ิ ตุย้สืบ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2585 ปกติ
บธ.บ.การจดัการ

2 นาง กนกวรรณ เวชกามา พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2578 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาไทย

3 น.ส. ภทัราพร สมเสมอ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2583 ปกติ
บธ.บ.การจดัการ

E

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 น.ส. อจัฉราพร แปลงมาลย์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ Ph.D.Business Administration 1/10/2583 ปกติ
บธ.ม.การตลาด
บธ.บ.การตลาด

2 น.ส. อวยพร ตะ๊วนั พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.การตลาด 1/10/2589 ปกติ
บธ.บ.การตลาด

3 นาย เปรมศกัด์ิ อาษากิจ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2567 ปกติ
บธ.บ.การตลาด

ช่ือ-สกลุ

การจดัการธุรกจิ

(นางกลุพรภสัร์ ภราดรภิบาล)

การตลาด

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

การจดัการโลจสิตกิส์

ช่ือ-สกลุ

การตลาด

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหน้าหลกัสูตร
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พืน้ที่ PL พษิณุโลก

A

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 น.ส. กาญจนา ทวินนัท์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 1/10/2582 ปกติ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศศ.บ.การจดัการ

2 น.ส. สุพรรัตน์ ทองฟัก ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม.การบญัชี 1/10/2578 ปกติ
บช.บ.การบญัชี

3 นาย ชชัวิน วรปรีชา พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2578 ปกติ
น.บ.นิติศาสตร์

4 นาย มนตรี ธรรมพฒันากลู พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.การจดัการ 1/10/2587 ปกติ
บธ.บ.การตลาด

5 น.ส. กรปภา จนัทราพนู ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ บธ.ม.การจดัการ 1/10/2585 ปกติ
บธ.บ.การจดัการ

พืน้ที่ NN น่าน

A

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาง ธญัทิพย์ ศิริพรอคัรชยั พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม.การจดัการ 1/10/2576 ปกติ
ศศ.บ.การจดัการทัว่ไป

2 น.ส. กนกรัตน์ ดวงพิกลุ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม.การบริหารองคก์ารและการจดัการ 1/10/2565 ปกติ
บช.บ.การบญัชี

3 นาง เกตสุดา พานิชกลุ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2561 เกษียณ
บธ.บ.การจดัการทัว่ไป
วท.บ.เศรษฐศาสตร์เกษตร

E

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 น.ส. วรรณิดา ชินบตุร ขา้ราชการ อาจารย์ บธ.ม.การตลาด 1/10/2580 ปกติ
บธ.บ.การตลาด
ศษ.บ.แนะแนว

2 นาย ธวชัชยั ซอ้นยนต์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1/10/2566 ปกติ
บธ.บ.การตลาด

3 น.ส. อภิญญา กนัธิยะ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ บธ.ม.การตลาด 1/10/2584 ปกติ
บธ.บ.การตลาด

การตลาด

ช่ือ-สกลุ

การจดัการธุรกจิ

ช่ือ-สกลุ

การจดัการธุรกจิ

ช่ือ-สกลุ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหน้าหลกัสูตร
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วนัที ่สกอ. เห็นชอบ 9 ก.ย. 2561

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที ่สภา ม. อนุมตัริายช่ือ 8  พ.ย. 2561 สมอ.08

A

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาง ชชัฎาพร ปกุแกว้ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D.Information Management 1/10/2576 ปกติ

วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ
บธ.บ.ระบบสารสนเทศ

2 นาง หฤทยั อาษากิจ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 1/10/2576 ปกติ
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 นาย นพณัฐ วรรณภีร์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1/10/2589 ปกติ
บธ.บ.การตลาด

B

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 น.ส. วรรณพร ทีเก่ง ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยสีารสนเทศ 1/10/2575 ปกติ
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.ระบบสารสนเทศ

2 นาย ธีรภพ แสงศรี พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 1/10/2587 ปกติ
วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ

3 นาย นรินทร์ จิวิตนั ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 1/10/2588 ปกติ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

พืน้ที่ PL พษิณุโลก

B

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาง อารยา นุ่มน่ิม ขา้ราชการ อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 1/10/2575 ปกติ
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 น.ส. ลดัดาวลัย์ หวงัเจริญ ขา้ราชการ อาจารย์
ค.อ.ม.เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์-เทคโนโลยี
มลัติมีเดีย

1/10/2578 ปกติ

บธ.บ.ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์
3 น.ส. ทศพรสวรรค์ แจง้ธีรศิลป์ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/10/2583 ปกติ

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 น.ส. คชัรินทร์ ทองฟัก พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 1/10/2579 ปกติ

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 นาย ชยัวฒัน์ สมศรี ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ 1/10/2575 ปกติ

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พฒันาซอฟแวร์ทางธุรกจิ

ช่ือ-สกลุ

60B35 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ

การจดัการสารสนเทศ

ช่ือ-สกลุ

พฒันาซอฟแวร์ทางธุรกจิ

ช่ือ-สกลุ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหน้าหลกัสูตร
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วนัที่ สกอ. เห็นชอบ 9 ก.พ. 2562

พื้นที่ CM เชียงใหม่ วนัที่ สภา ม. อนุมตัิรายช่ือ 19 ก.ย. 2561 สมอ.08

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย วรัญญค์มน์ รัตนะมงคลชยั ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ Master of Tourism Management 1/10/2593 ปกติ
ศศ.บ.การท่องเท่ียว

2 นาย ชูเกียรติ ศิริวงศ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ม.การจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 1/10/2581 ปกติ
ศศ.บ.พฒันาการท่องเท่ียว

3 น.ส. รชวดี พนัธุ์นิติภูมิ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ Master of Tourism Management 1/10/2590 ปกติ
ศศ.บ.การท่องเท่ียว

4 น.ส. อ าพร กนัทา ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ศศ.ม.การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 1/10/2591 ปกติ
ศศ.บ.การท่องเท่ียว

5 น.ส. มทัรี สีมา ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ศศ.ม.การจดัการท่องเท่ียว 1/10/2593 ปกติ
ศศ.บ.การท่องเท่ียว

พื้นที่ TK ตาก

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 น.ส. สุวจันกานดา พลูเอียด พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ม.การท่องเท่ียว 1/10/2587 ปกติ
บธ.บ.การจดัการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการ
บริการ

2 น.ส. กนกพร บวัทรัพย์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ม.การท่องเท่ียว 1/10/2582 ปกติ
ศศ.บ.การท่องเท่ียว

3 น.ส. ชลธิชา อ่องทุน ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ศศ.ม.การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 1/10/2590 ปกติ
ศศ.บ.การท่องเท่ียว

4 น.ส. สิริสาสน์ พนัธ์มณี ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ศศ.ม.การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 1/10/2589 ปกติ
ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

5 น.ส. สุภทัรจิตต์ มะโนสด ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ศศ.ม.การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 1/10/2584 ปกติ
บธ.บ.การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว

พื้นที่ LP ล าปาง

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาง ชานิกา ฉตัรสูงเนิน พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ม.การจดัการนนัทนาการและการท่องเท่ียว 1/10/2578 ปกติ
ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

2 น.ส. เพียงกานต์ นามวงศ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ม.การจดัการนนัทนาการและการท่องเท่ียว 1/10/2586 ปกติ
ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม

3 น.ส. ศิริขวญั ปัญญาเรียน ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ศศ.ม.การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 1/10/2590 ปกติ
ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

4 น.ส. ปานณนาถ ศกัด์ิศิริคุณ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ศศ.ม.การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 1/10/2590 ปกติ
ศศ.บ.การท่องเท่ียว

5 น.ส. อาภาวดี ทบัสิรักษ์ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ บธ.ม.การจดัการการท่องเท่ียว 1/10/2589 ปกติ
นศ.บ.การโฆษณา

ช่ือ-สกลุ

60B36 ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วันที่ สกอ. เห็นชอบ 1 ต.ค. 2561

พื้นที่ LP ล ำปำง วันที่ สภำ ม. อนุมัติรำยช่ือ 5 ม.ค. 2561

A

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 นาง อรทยั บุญทะวงศ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1/10/2578 ปกติ
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2 น.ส. นภาพร ดีสนาม ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีทางอาหาร 1/10/2573 ปกติ
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3 นาง วนัเพญ็ จิตรเจริญ ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ Dr.Ing. 1/10/2566 ปกติ
M.S.Food Science
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

B

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 น.ส. ธญัลกัษณ์ บวัผนั พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ D.Agr.Tea Science 1/10/2579 ปกติ
วท.ม.พฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร
วท.บ.จุลชีววิทยา

2 นาย ธีรวฒัน์ เทพใจกาศ ขา้ราชการ อาจารย์ วท.ม.พฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร 1/10/2576 ปกติ
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3 นาง รุ่งทิวา กองเงิน ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร 1/10/2575 ปกติ
วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหาร

พื้นที่ PL พษิณุโลก

A

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 นาย เฉลิมพล ถนอมวงค์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.พฒันาผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร 1/10/2575 ปกติ
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2 นาย อรรณพ ทศันอุดม พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิทยาศาสตร์การอาหาร 1/10/2582 ปกติ
วท.ม.อุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ.อุตสาหกรรมเกษตร

3 นาง จุฑามาศ ถิระสาโรช ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.อุตสาหกรรมเกษตร 1/10/2563 ปกติ
ทษ.บ.เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร

4 นาย กฤษดา กาวีวงศ์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิทยาศาสตร์การอาหาร 1/10/2575 ปกติ
วท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5 น.ส. สุริยาพร นิพรรัมย์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1/10/2582 ปกติ
วท.ม.อุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ.ชีววิทยา

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

ช่ือ-สกุล

60S06 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

ช่ือ-สกุล

พฒันำผลิตภัณฑ์อำหำร

ช่ือ-สกุล

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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พื้นที่ NN น่ำน
A

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 น.ส. มลิวรรณ์ กิจชยัเจริญ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ M.App.SC.Food Science and Technology 1/10/2567 ปกติ
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2 น.ส. สุทธิดา ปัญญาอินทร์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ Ph.D.Food Science and Technology 1/10/2581 ปกติ
วท.ม.โภชนศาสตร์ศึกษา
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

3 นาง ปิยะนุช รสเครือ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด.เทคโนโลยีทางอาหาร 1/10/2577 ปกติ
วท.ม.อุตสาหกรรมเกษตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4 นาย ประกิต ทิมข า ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมเกษตร 1/10/2569 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร
วท.บ.วิศวกรรมเกษตร

5 นาง บุษบา มะโนแสน พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1/10/2571 ปกติ
ทษ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

วันที่ สกอ. เห็นชอบ 9 ก.พ. 2562

พื้นที่ PL พษิณุโลก วันที่ สภำ ม. อนุมัติรำยช่ือ 5 ม.ค. 2561

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 นาย วิทยา พรหมพฤกษ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.พลงังานทดแทน 1/10/2583 ปกติ
วท.บ.เกษตรกลวิธาน

2 นาย บุญเจิด กาญจนา ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.พลงังานทดแทน 1/10/2569 ปกติ
วท.บ.เกษตรกลวิธาน

3 นาย นพดล ตรีรัตน์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.เคร่ืองจกัรกลเกษตร 1/10/2569 ปกติ
วท.บ.เกษตรศึกษา(เกษตรกลวิธาน)

4 น.ส. สุกญัญา ทบัทิม ขา้ราชการ อาจารย์ กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา 1/10/2579 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

5 นาย วรกฤช ดอนค าเพง็ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมการจดัการ 1/10/2580 ปกติ
ค.อ.บ.อุตสาหการ

วันที่ สกอ. เห็นชอบ 30 พ.ย. 2561

พื้นที่ NN น่ำน วันที่ สภำ ม. อนุมัติ รำยช่ือ 22 ม.ค. 2562 สมอ.08

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 นาย นงนุช เกตุย้ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยี 1/10/2582 ปกติ
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

2 นาย วรวิทย์ ฝ้ันค าอา้ย ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/10/2585 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 นาย ปกรณ์ จนัทร์อินทร์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/10/2577 ปกติ
อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

4 นาง ขนิษฐา หอมจนัทร์ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ 1/10/2586 ปกติ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

5 นาย ปกรณ์ สุนทรเมธ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/10/2569 ปกติ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล

60S31 วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร

ช่ือ-สกุล

60S33 วท.บ.วิทยำกำรคอมพวิเตอร์

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วันที่ สกอ. เห็นชอบ 8 ธ.ค. 2561

พื้นที่ TK ตำก วันที่ สภำ ม. อนุมัติรำยช่ือ 6 ม.ค. 2560

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 นาย รุ่ง หมูลอ้ม ขา้ราชการ อาจารย์ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/10/2575 ปกติ
ค.อ.บ.ไฟฟ้าส่ือสาร-คอมพิวเตอร์

2 นาย วนัชนะ จูบรรจง ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/10/2590 ปกติ
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 น.ส. กฤตาพร พชัระสุภา พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/10/2581 ปกติ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

4 นาย จกัรพนัธ์ วงศฤ์กษดี์ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ศศ.ม.สารสนเทศศึกษา 1/10/2589 ปกติ
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5 นาย วชิระ หล่อประดิษฐ์ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ 1/10/2585 ปกติ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

พื้นที่ PL พษิณุโลก

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 น.ส. อมิตตา คลา้ยทอง พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/10/2583 ปกติ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

2 น.ส. วิไรวรรณ แสนชะนะ ลูกจา้งชัว่คราว ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/10/2586 ปกติ
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
วท.บ.สถิติ

3 น.ส. ปฏิกมล โพธิคามบ ารุง พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/10/2580 ปกติ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

4 นาย มรกต ทองพรหม พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/10/2588 ปกติ
ค.บ.เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา

5 นาย พิเชษฐ กนัทะวงั ขา้ราชการ อาจารย์ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/10/2579 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วันที่ สกอ. เห็นชอบ 22 ต.ค. 2561

พื้นที่ LP ล ำปำง วันที่ สภำ ม. อนุมัติรำยช่ือ 21 พ.ย. 2561 สมอ.08

A

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 นาง สุธีกานต์ โสตถิกุล ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ วท.ม.เกษตรศาสตร์ 1/10/2563 ปกติ
วท.บ.เกษตรศาสตร์

2 นาง สุมิตรา สุปินราช ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ กษ.ม.ส่งเสริมการเกษตร 1/10/2567 ปกติ
วท.บ.พืชศาสตร์

3 น.ส. กุลชลี วงษไ์ทย ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ ศศ.ม.การจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 1/10/2562 ปกติ
ทษ.บ.พืชศาสตร์

60S36 วท.บ.เกษตรศำสตร์

พืชศำสตร์

ช่ือ-สกุล

60S34 วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร



4/7

B

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 น.ส. ปิยมาสฐ์ ตณัฑเ์จริญรัตน์ ขา้ราชการ อาจารย์ Ph.D.Science 1/10/2579 ปกติ
วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์

2 นาย นิรันดร กองเงิน ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.เกษตรศาสตร์ 1/10/2567 ปกติ
วท.บ.เกษตรศาสตร์

3 นาย สุนทร วิทยาคุณ ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ Ph.D.Nutrition 1/10/2570 ปกติ
วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์

C

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 นาย เรืองพนัธุ์ ทรัพยมี์ ขา้ราชการ อาจารย์ วท.ม.เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 1/10/2570 ปกติ
วท.บ.ประมง

2 นาง พรพิมล จุลพนัธ์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 1/10/2571 ปกติ
วท.บ.สตัวศาสตร์-ประมง

3 นาย สมเกียรติ ตนัตา พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 1/10/2585 ปกติ
วท.บ.ประมง

พื้นที่ PL พษิณุโลก

A

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 นาง ศีลศิริ สง่าจิตร ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ M.Sc.Agricultural Systems 1/10/2562 ปกติ
Dip. in Farming System Research
วท.บ.เกษตรศาสตร์

2 นาย สมชาติ หาญวงษา ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ วท.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1/10/2563 ปกติ
วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์

3 นาง พรวิภา สะนะวงศ์ ขา้ราชการ อาจารย์ วท.ม.เกษตรศาสตร์ 1/10/2570 ปกติ
ทษ.บ.พืชไร่

B

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 นาง ณิฐิมา เฉลิมแสน ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด.สตัวศาสตร์ 1/10/2564 ปกติ
วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์

2 น.ส. อุษณียภ์รณ์ สร้อยเพช็ร์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.สตัวศาสตร์ 1/10/2585 ปกติ
วท.ม.สตัวศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์

3 น.ส. ณวรรณพร จิรารัตน์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.เกษตรศาสตร์ 1/10/2578 ปกติ
วท.บ.เกษตรศาสตร์

สัตวศำสตร์

ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล

พืชศำสตร์

ช่ือ-สกุล

สัตวศำสตร์

ช่ือ-สกุล

ประมง

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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C

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 นาง จารวี เลิกสายเพง็ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 1/10/2573 ปกติ
วท.บ.สตัวศาสตร์-ประมง

2 นาย ประวติั ปรางสุรางค์ ขา้ราชการ อาจารย์ วท.ม.วิทยาศาสตร์การเกษตร 1/10/2571 ปกติ
วท.บ.ประมง

3 น.ส. รุ่งระวี ทองดอนเอ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.วิทยาศาสตร์การประมง 1/10/2583 ปกติ
วท.ม.วิทยาศาสตร์การประมง
วท.บ.ประมง

พื้นที่ NN น่ำน

A

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 น.ส. กาญจนา รุจิพจน์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.เกษตรศาสตร์ 1/10/2572 ปกติ
วท.บ.พืชศาสตร์

2 นาย เผดิมศิลป์ รามศิริ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.ชีววิทยา 1/10/2563 ปกติ
วท.บ.เกษตรศาสตร์

3 นาง พิกุล สุรพรไพบูลย์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.เกษตรศาสตร์ 1/10/2563 ปกติ
วท.บ.เกษตรศาสตร์

B

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 น.ส. สุธาทิพย์ ไชยวงศ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.เกษตรศาสตร์ 1/10/2584 ปกติ
วท.บ.เกษตรศาสตร์

2 นาย กฤษณะธร สินตะละ ขา้ราชการ อาจารย์ วท.ม.สตัวศาสตร์ 1/10/2577 ปกติ
วท.บ.สตัวศาสตร์

3 น.ส. รัชนี บวัระภา พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.สตัวศาสตร์ 1/10/2577 ปกติ
วท.ม.สตัวศาสตร์
วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพสตัว์

C

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 นาย เอกชยั ดวงใจ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 1/10/2580 ปกติ
วท.ม.เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า
วท.บ.ประมง

2 น.ส. เชาวลีย์ ใจสุข ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วท.ม.วาริชศาสตร์ 1/10/2582 ปกติ
วท.บ.วาริชศาสตร์

3 นาย อมรชยั ลอ้ทองค า ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.วิทยาศาสตร์การประมง 1/10/2572 ปกติ
วท.บ.ประมง

ประมง

ช่ือ-สกุล

พืชศำสตร์

ช่ือ-สกุล

สัตวศำสตร์

ช่ือ-สกุล

ประมง

ช่ือ-สกุล

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วันที่ สกอ. เห็นชอบ 9 ก.พ. 2562

พื้นที่ TK ตำก วันที่ สภำ ม. อนุมัติรำยช่ือ 6 ม.ค. 2560

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ วันที่เกษยีณ สถำนะ

1 น.ส. อจัฉรา ดลวิทยาคุณ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยีการอาหาร 1/10/2578 ปกติ
คศ.ม.อาหารและโภชนาการ
ศศ.บ.อาหารและโภชนาการ

2 น.ส. นิอร โฉมศรี ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ Dr.Agr.Food Science and Technology 1/10/2573 ปกติ
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทษ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

3 นาง อ าไพ สงวนแวว ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม.การเงิน 1/10/2565 ปกติ
บธ.บ.การตลาด
วท.บ.อุตสาหกรรมเกษตร

4 นาง ชญาภา บวันอ้ย ขา้ราชการ อาจารย์ ศศ.ม.คหกรรมศาสตร์ศึกษา 1/10/2576 ปกติ
บธ.บ.การตลาด
ศศ.บ.ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์

5 นาง พิมพภ์ชั โรจน์บุญยนนท์ ขา้ราชการ อาจารย์ กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา 1/10/2564 ปกติ
ค.บ.คหกรรมศาสตรศึกษา

60S37 วท.บ.ธุรกิจอำหำรและโภชนำกำร

ช่ือ-สกุล

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วนัที่ สกอ. เห็นชอบ 9 ก.พ. 2562

พืน้ที่ LP ล ำปำง วนัที่ สภำ ม. อนุมัติรำยช่ือ 6 ม.ค. 2560

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวชิำกำร วุฒิกำรศึกษำ วนัที่เกษยีณ สถำนะ

1 นาย ชิติ ศรีตนทิพย์ ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ วท.ด.พืชสวน 1/10/2574 ปกติ
วท.ม.เกษตรศาสตร์
ทษ.บ.พืชศาสตร์

2 นาย อภิชาติ ชิดบุรี ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด.พืชสวน 1/10/2574 ปกติ
วท.ม.เกษตรศาสตร์
ทษ.บ.พืชศาสตร์

3 นาง รุ่งนภา ช่างเจรจา ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด.พืชสวน 1/10/2574 ปกติ
วท.ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์

วนัที่ สกอ. เห็นชอบ

พืน้ที่ LP ล ำปำง วนัที่ สภำ ม. อนุมัติรำยช่ือ 6 ม.ค. 2560

ล ำดบั ประเภทบุคลำกร ต ำแหน่งทำงวชิำกำร วุฒิกำรศึกษำ วนัที่เกษยีณ สถำนะ

1 นาย สุรพล ใจวงศษ์า พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ Ph.D.Cellular and Molecular Biology 1/10/2581 ปกติ
B.S.Bacteriology
B.S.Genetics

2 น.ส. จิรภา พงษจ์นัตา ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.เกษตรเขตร้อน 1/10/2569 ปกติ
M.Sc.Nutrition & Community Health
คศ.บ.โภชนาการและอนามยัชุมชน

3 สสัดีแพง พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยนีาโน 1/10/2578 ปกติ
วท.ม.ชีวเคมี
วท.บ.ชีววิทยา

60S18 วท.ม.เทคโนโลยกีำรเกษตร

ช่ือ-สกลุ

วา่ท่ีร้อยตรีทนงศกัด์ิ

60S17 วท.ม.พืชศำสตร์

ช่ือ-สกลุ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร



 

 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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วนัที ่สกอ. เห็นชอบ 9 ก.พ. 2562
พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที ่สภา ม. อนุมตัริายช่ือ 3 ก.พ. 2560

A
ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาย ค ารณ แกว้ผดั ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2575 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

2 นาย วชัรากร ชยัวฒันพิพฒัน์ ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.เทคโนโลยวีสัดุ 1/10/2574 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

3 น.ส. มนวิภา อาวิพนัธุ์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ M.IE.Industrial Engineering 1/10/2571 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

4 นาย แมน ตุย้แพร่ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วสัดุศาสตร์ 1/10/2574 ปกติ
วศ.ม.เทคโนโลยวีสัดุ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

5 นาย นเรศ อินตะ๊วงค์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยวีสัดุ 1/10/2577 ปกติ
วศ.ม.เทคโนโลยวีสัดุ
ค.อ.บ.วิศวกรรมการผลิต

B
ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาย วรเชษฐ์ หวานเสียง พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2579 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

2 นาย ปรีชา ช่างยอ้ม ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2576 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

3 นาย พทุสายนั นราพินิจ ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2577 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

4 นาย มานิตย์ อินทร์ค  าเช้ือ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2578 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

5 นาย สมหมาย สารมาท พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2578 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

พืน้ที่ TK ตาก
A

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาย กานต์ วิรุณพนัธ์ ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.เทคโนโลยวีสัดุ 1/10/2574 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

2 นาย จ ารัส ทาค าวงั ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม 1/10/2563 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

3 นาย พิบลูย์ เครือค าอา้ย ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2574 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

4 นาย จิรวฒัน์ วรวิชยั ขา้ราชการ อาจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2577 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

5 นาย ไกรสร วงษป์ู่ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.วิศวกรรมการผลิต 1/10/2585 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

วศิวกรรมอุตสาหการ
ช่ือ-สกลุ

60E01 วศ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ

วศิวกรรมอุตสาหการ
ช่ือ-สกลุ

วศิวกรรมการผลติ
ช่ือ-สกลุ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหน้าหลกัสูตร
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พืน้ที่ CR เชียงราย

A

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาย พีรวตัร ลือสกั พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2586 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

2 นาย นิวฒันช์ยั ใจค า ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2583 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

3 น.ส. อมรรัตน์ ป่ินชยัมลู ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2589 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

C

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาย ก าพล จินตอมรชยั พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจดัการโซ่อุปทาน 1/10/2582 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 นาย สมควร สงวนแพง พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.การจดัการเทคโนโลยวิีศวกรรม 1/10/2581 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

3 นาย วรพจน์ ศิริรักษ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2582 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

พืน้ที่ LP ล าปาง

B

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 น.ส. มนินทรา ใจค าปัน พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2580 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

2 นาย พงศกร สุรินทร์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.การจดัการอุตสาหกรรม 1/10/2583 ปกติ
วท.บ.การจดัการอุตสาหกรรม

3 นาย สรายทุธ มาลยัพนัธุ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.การจดัการอุตสาหกรรม 1/10/2577 ปกติ
วท.บ.การจดัการอุตสาหกรรม

4 นาย พิทรู นพนาคร ขา้ราชการ อาจารย์ M.S.Manufacturing Systems Engineering 1/10/2567 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

5 น.ส. วิรัลพชัร พรหมจรรย์ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วท.ม.การจดัการอุตสาหกรรม 1/10/2587 ลาออก
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ช่ือ-สกลุ

วศิวกรรมอุตสาหการ

ช่ือ-สกลุ

วศิวกรรมโลจสิตกิส์

ช่ือ-สกลุ

วศิวกรรมการผลติ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหน้าหลกัสูตร
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วนัที่ สกอ. เห็นชอบ 9 ก.พ. 2562

พื้นที่ CM เชียงใหม่ วนัที่ สภา ม. อนุมตัริายช่ือ 3 ก.พ. 2560

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย ปิยะวฒัน์ วฒิุชยักิจเจริญ ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมแหล่งน ้าและการจดัการ 1/10/2579 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมทรัพยากรน ้า
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

2 นาย ประดิษฐ์ เจียรกลุประเสริฐ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า 1/10/2581 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

3 น.ส. ฟองจนัทร์ จิราสิต ขา้ราชการ อาจารย์ Dr.-Ing.Building Materials 1/10/2576 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

4 น.ส. บปุผเวช พนัธุ์ศรี พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมโครงสร้าง 1/10/2577 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

5 นาย ทวีชยั กาฬสินธุ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D.Civil Engineering 1/10/2575 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

พื้นที่ TK ตาก

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย ภูวดล พรหมชา ขา้ราชการ อาจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า 1/10/2575 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมทรัพยากรน ้า
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

2 นาย พร้อมพงศ์ ฉลาดธญัญกิจ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 1/10/2587 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

3 นาย สนธยา ทองอรุณศรี ขา้ราชการ อาจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 1/10/2579 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

4 น.ส. เบญญา สุนทรานนท์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา 1/10/2580 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

5 นาย มนตรี คงสุข ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 1/10/2592 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

ช่ือ-สกลุ

60E02 วศ.บ.วศิวกรรมโยธา

ช่ือ-สกลุ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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พื้นที่ CR เชียงราย

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย มนตช์ยั ปัญญาทอง พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 1/10/2587 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

2 นาย องักรู วอ่งตระกลู ขา้ราชการ อาจารย์ Ph.D.Water Systems Engineering 1/10/2577 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-แหล่งน ้า
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

3 นาย สุรชยั อ านวยพรเลิศ ขา้ราชการ อาจารย์ ปร.ด.วิทยาศาสตร์เชิงค  านวณ 1/10/2577 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-แหล่งน ้า
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

4 นาย มงคลกร ศรีวิชยั พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมโยธา-แหล่งน ้า 1/10/2583 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

5 นาย พงศพ์นัธุ์ กาญจนการุณ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-แหล่งน ้า 1/10/2578 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน ้า

ช่ือ-สกลุ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วนัที ่สกอ. เห็นชอบ 9 ก.พ. 2562

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที ่สภา ม. อนุมตัริายช่ือ 3 ก.พ. 2560

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 ปาณานนท์ ขา้ราชการ อาจารย์ Ph.D.Sound and Vibration 1/10/2579 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล
ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

2 นาย ศรีธร อุปค า ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2576 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

3 นาย จิรศกัด์ิ ปัญญา พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2582 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

4 นาย สุรสิทธ์ิ เท่ียงจนัตา ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2585 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

5 นาย นาวี นนัตะ๊ภาพ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2579 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

พืน้ที่ TK ตาก

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาย เจษฎา วิเศษมณี พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.พลงังานทดแทน 1/10/2586 ปกติ
วศ.ม.เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

2 นาย ไพโรจน์ จนัทร์แกว้ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2575 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

3 นาย ภูมิใจ สอาดโฉม พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยพีลงังาน 1/10/2583 ปกติ
วศ.ม.เทคโนโลยพีลงังาน
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

4 นาย จกัรพนัธ์ ถาวรงามยิ่งสกลุ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมพลงังาน 1/10/2584 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

5 นาย จตุรงค์ แป้นพงษ์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2576 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

60E03 วศ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

วา่ท่ีร้อยโทณัฐรัตน์

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหัวหนา้หลกัสูตร
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วนัที่ สกอ. เห็นชอบ

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที่ สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 3 ก.พ. 2560

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 น.ส. ยพุดี หตัถสิน ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1/10/2567 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์

2 นาย ขวญัชยั เอ้ือวิริยานุกูล ขา้ราชการ อาจารย์ Ph.D.Computer Science 1/10/2582 ปกติ
M.Eng.Sci.Computer Science and Engineering
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 นาย อนนัท์ ทบัเกิด ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2573 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

4 นาย พิชิต ทนนัชยั ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1/10/2578 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

5 นาย ปรัชญ์ ปิยะวงศวิ์ศาล พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ M.S.Computer Science 1/10/2591 ปกติ
B.S.Computer Engineering

พืน้ที่ TK ตาก
ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย เอกลกัษณ์ สุมนพนัธุ์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1/10/2583 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 นาย ธานินทร์ สุเชียง ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 1/10/2571 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 นาย อ านาจ ศรีรักษ์ ขา้ราชการ อาจารย์ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/10/2575 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

4 นาย สมคิด สุขสวสัด์ิ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1/10/2587 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5 น.ส. ณฐัษิมา สุรเดช พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/10/2588 ปกติ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

พืน้ที่ CR เชียงราย
ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย ณรงค์ เมตไตรพนัธ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1/10/2575 ปกติ
วท.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อส.บ.เทคโนโลยโีทรคมนาคม

2 นาย ประภาส สุวรรณ ขา้ราชการ อาจารย์ วท.ม.โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ 1/10/2574 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 นาย ปกรณ์ เสรีเผา่วงษ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1/10/2579 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4 นาย นพพร พชัรประกิติ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยพีลงังาน 1/10/2579 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

5 นาย กิตตินนัท์ นอ้ยมณี ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.ชีวการแพทย์ 1/10/2589 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

60E04 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วันที ่สกอ. เห็นชอบ 8 ธ.ค. 2561

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วันที ่สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 22 ม.ค. 2562 สมอ.08

A

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 นาย ณรงค์ นนัทกุศล พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2579 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

2 นาย สุรศกัด์ิ อยูส่วสัด์ิ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2575 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

3 นาย สาคร ปันตา ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2576 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

4 นาย สุชาติ จนัทร์จรมานิตย์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2578 ปกติ
M.Eng.Electrical
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

B

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 นาย เอกทศัน์ พฤกษวรรณ ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2574 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2 นาย ศุภกิต แกว้ดวงตา พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2586 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมโทรคมนาคม
วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม

3 นาย ปุณยสิริ บุญเป็ง พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2583 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

4 นาย กฤษดา ยิง่ขยนั ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2573 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.ไฟฟ้าส่ือสาร

พืน้ที่ TK ตาก

A

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 นาย ทศันะ ถมทอง ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2574 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

2 นาย สมนึก เครือสอน ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2575 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

3 นาย จกัรกฤษณ์ เคลือบวงั ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2576 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

4 นาย ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2585 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

5 นาย โชคชรัตน์ ฤทธ์ิเยน็ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2590 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่ือ-สกุล

60E05 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมโทรคมนาคม

ช่ือ-สกุล

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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พืน้ที่ CR เชียงราย

A

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 นาย เพลิน จนัทร์สุยะ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2584 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

2 นาย นิติพงษ์ สมไชยวงค์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมวดัคุม 1/10/2577 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

3 นาย วิเชษฐ ทิพยป์ระเสริฐ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2576 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

4 นาย อนุสรณ์ ยอดใจเพช็ร พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2585 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

5 นาย วิวฒัน์ ทิพจร ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2575 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

พืน้ที่ LP ล าปาง

A

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 นาย ปณิฐิ แสนจิตร พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1/10/2578 ปกติ
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

2 นาย วนัไชย ค าเสน ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1/10/2577 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

3 นาย เกษม ตรีภาค ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2576 ปกติ
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

4 นาย อ านาจ ผดัวงั พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ค.อ.ม.ไฟฟ้า 1/10/2578 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

5 นาย จิรพนธ์ ทาแกง ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2581 ปกติ
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่ือ-สกุล

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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พืน้ที่ NN น่าน

A

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 นาย วรรณกร พรหมอารีย์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.ไฟฟ้า 1/10/2577 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

2 นาย ไพโรจน์ ปิยรังสรรค์ ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2570 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

3 นาย ชาญยทุธ์ กาญจนพิบูลย์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1/10/2583 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
อส.บ.เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ก าลงั

4 นาย อรรนนท์ บวัศรี ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2587 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

5 นาย ไตรรัตน์ ปะทิ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2588 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วันที ่สกอ. เห็นชอบ 30 พ.ย. 2561

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วันที ่สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 22 ม.ค. 2562 สมอ.08

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 นาย นิธิวฒั จ ารูญรัตน์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมสุขาภิบาล 1/10/2565 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

2 น.ส. กล่ินประทุม ปัญญาปิง ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D.Environmental Management 1/10/2563 ปกติ
วท.ม.เทคโนโลยกีารบริหารส่ิงแวดลอ้ม
วท.บ.ชีววิทยา
อนุปริญญา(เคมีปฏิบติั)

3 น.ส. ภทัรา วงษพ์นัธ์กมล ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 1/10/2572 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมสภาวะแวดลอ้ม

4 นาง บญัจรัตน์ โจลานนัท์ ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ Ph.D.Environmental Technology 1/10/2572 ปกติ
วท.ม.วิศวกรรมโยธา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

5 นาง ศิรประภา ชยัเนตร ขา้ราชการ อาจารย์ Ph.D.Environmental Management 1/10/2577 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม
วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม

6 น.ส. รุ่งนภา เขียววิจิตร พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ Ph.D.Environment Technology 1/10/2588 ปกติ
MSc.Biotechnology
BSc.Environmental Science

7 นาย นคร สุริยานนท์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ Ph.D.Environmental Management 1/10/2581 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม
วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม

ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่ือ-สกุล

60E06 วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วนัที่ สกอ. เห็นชอบ 9 ก.พ. 2562

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที่ สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 3 ก.พ. 2560

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย เชษฐ อุทธิยงั ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.เทคโนโลยกีารข้ึนรูปโลหะ 1/10/2577 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

2 นาย วชัรินทร์ สิทธิเจริญ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยวีสัดุ 1/10/2574 ปกติ
วศ.ม.เทคโนโลยกีารข้ึนรูปโลหะ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

3 นาย ศุภชยั อคัรนรากุล ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2577 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

4 นาย นทีชยั ผสัดี ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.เทคโนโลยกีารข้ึนรูปโลหะ 1/10/2577 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

5 นาย อดิเรก ชยันวกุล พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลิตและอตัโนมติั 1/10/2584 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

วนัที่ สกอ. เห็นชอบ

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที่ สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 3 ก.พ. 2560

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย นินนาท อ่อนหวาน ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 1/10/2564 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ค.อ.บ.โยธา-ก่อสร้าง

2 นาย เจษฎาพร ศรีภคัดี พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 1/10/2583 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

3 นาย ธีระศกัด์ิ อุรัจนานนท์ ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ ศษ.ด.หลกัสูตรและการสอน 1/10/2563 ปกติ
คศ.ม.การวดัและประเมินผลการศึกษา
กศ.บ.คณิตศาสตร์

4 นาย อคัรพงษ์ เทพแกว้ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา-ขนส่ง 1/10/2593 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

5 นาย ธนา นอ้ยเรือน ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมขนส่งและการจราจร 1/10/2595 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

ช่ือ-สกลุ

60E08 วศ.บ.วศิวกรรมแม่พมิพ์

ช่ือ-สกลุ

60E16 ค.อ.บ.วศิวกรรมโยธา

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร



11/19

วนัที่ สกอ. เห็นชอบ
พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที่ สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 3 ก.พ. 2560
ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย ศิวโรฒม์ ศิริลกัษณ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ Ph.D.Engineering 1/10/2582 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่

2 นาย นิคม โชติกานนท์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ M.S.Mining Engineering 1/10/2544 เกษียณ
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่

3 นาย สุทธิเทพ รมยเวศม์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่ 1/10/2576 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่

4 พรมแดน พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2584 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

5 นาย ณฐัพงศ์ หลา้กอง พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2586 ปกติ
อส.บ.เทคโนโลยขีนถ่ายวสัดุ

วนัที่ สกอ. เห็นชอบ
พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที่ สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 3 ก.พ. 2560
ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย สุรพงศ์ บางพาน ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2567 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

2 นาย พีรพนัธ์ บางพาน ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2565 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เช่ือมและประสาน

3 นาย ไกรลาศ ดอนชยั พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ปร.ด.วิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศึกษา 1/10/2581 ปกติ
ค.อ.ม.เคร่ืองกล
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

4 นาย มนตรี แกว้อยู่ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ค.อ.ม.เคร่ืองกล 1/10/2581 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

5 นาย ธีระยทุธ ขอดแกว้ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.การจดัอุตสาหกรรม 1/10/2585 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ช่ือ-สกลุ

วา่ท่ีร้อยโทสุรพิน

60E35 วศ.บ.วศิวกรรมเหมืองแร่

60E40 ค.อ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ

ช่ือ-สกลุ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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พืน้ที่ TK ตาก

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย ภาคภูมิ ใจชมภู พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ค.อ.ม.เคร่ืองกล 1/10/2583 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

2 นาย ทวีศกัด์ิ มโนสืบ ขา้ราชการ อาจารย์ ค.อ.ด.การบริหารอาชีวศึกษา 1/10/2564 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เช่ือมและประสาน

3 นาย ทศพร เงินเนตร ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโลหะการ 1/10/2573 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

4 นาย ธวชัชยั ไชยลงัการ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมการจดัการ 1/10/2585 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เช่ือมประกอบ

5 นาย วฒิุชยั หีบค า ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมการจดัการ 1/10/2586 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เช่ือมประกอบ

พืน้ที่ PL พษิณุโลก

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย วิวฒัน์ สิงใส ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.การจดัการอุตสาหกรรม 1/10/2577 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

2 นาย สมชาย โพธ์ิพยอม ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมการจดัการ 1/10/2576 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต

3 นาย นิติกร หลีชยั พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมการจดัการ 1/10/2586 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

4 นาย ศกัด์ิสิทธ์ิ โรจน์ฤทธากร ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมโลหะการ 1/10/2570 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

5 นาย ศกัด์ิสิทธ์ิ ช่ืนชมนาคจาด พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ค.อ.ม.เคร่ืองกล 1/10/2577 ปกติ
อส.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วันที่ สกอ. เห็นชอบ 9 ก.พ. 2562
พื้นที่ CM เชียงใหม่ วันที่ สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 3 ก.พ. 2560

A
ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษยีณ สถานะ

1 น.ส. อจัฉรา จนัทร์ผง ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2586 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

2 นาย กรวฒัน์ วุฒิกิจ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2588 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

3 นาย เมธสั ภทัทิยธนี ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมพลงังาน 1/10/2585 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

B
ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษยีณ สถานะ

1 น.ส. นิลวรรณ ไชยทนุ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมพลงังาน 1/10/2588 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร

2 นาย ทวีศกัด์ิ มหาวรรณ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2580 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

3 นาย สมเกียรติ วงษพ์านิช ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.เคร่ืองกล 1/10/2566 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

พื้นที่ LP ล าปาง
C

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย รัตนพล พนมวนั ณ อยธุยา ขา้ราชการ อาจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยีพลงังาน 1/10/2571 ปกติ
วท.ม.วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว
วท.บ.เกษตรศาสตร์

2 นาย เสกสรร วงศศิ์ริ ขา้ราชการ อาจารย์ วท.ด.เทคโนโลยีทางอาหาร 1/10/2576 ปกติ
วท.ม.เทคโนโลยีทางอาหาร
วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหาร

3 นาย ประดิฐ รามชัฌิมา ขา้ราชการ อาจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร 1/10/2569 ปกติ
วศ.ม.เคร่ืองจกัรเกษตร
วท.บ.เกษตรกลวิธาน

D
ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย สุวรรณ จนัทร์อินทร์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2582 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมโทรคมนาคม
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม

2 นาย อภินนัทน์ จิตรเจริญ ขา้ราชการ อาจารย์ Ph.D.Educational Technology 1/10/2564 ปกติ
ศศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา
วท.บ.เกษตรกลวิธาน

3 นาย นิวตัร มูลปา ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2574 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล
วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต

ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์
ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมอาหาร
ช่ือ-สกุล

60E43 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

วิศวกรรมเกษตร
ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมชีวภาพ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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พื้นที่ NN น่าน
A

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย ณฐัพล วิชาญ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร 1/10/2589 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

2 ศิริพรอคัรชยั ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมพลงังาน 1/10/2575 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมพลงังาน
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

3 น.ส. กนัยาพร ไชยวงศ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมพลงังาน 1/10/2582 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมพลงังาน
วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม

4 นาย เสกสรรค์ อว้นสอาด ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมการจดัการ 1/10/2581 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการโลหการ

5 นาย อริยะ แสนทวีสุข พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2587 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ศศ.บ.เทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา

วันที่ สกอ. เห็นชอบ
พื้นที่ TK ตาก วันที่ สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 3 ก.พ. 2560
ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย ประสาท เจาะบ ารุง ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.เคร่ืองกล 1/10/2565 ปกติ
ค.อ.บ.เคร่ืองกล

2 นาย พชัรินทร์ ศิลวตัรพงศกุล ขา้ราชการ อาจารย์ ค.อ.ม.เคร่ืองกล 1/10/2566 ปกติ
ค.อ.บ.เคร่ืองกล

3 นาย สนิท ขวญัเมือง ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.เคร่ืองกล 1/10/2574 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล
ค.อ.บ.เคร่ืองกล

4 นาย สุรนารถ ฉิมภารส พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ค.อ.ม.เคร่ืองกล 1/10/2585 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

5 นาย วีระพรรณ จนัทร์เหลือง ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา 1/10/2565 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล
ค.อ.บ.เคร่ืองกล

พื้นที่ PL พษิณุโลก
ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย พิสุทธ์ิ เพชรสุวรรณ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ค.อ.ม.เคร่ืองกล 1/10/2583 ปกติ
ค.อ.บ.เคร่ืองกล

2 นาย สมบติัย์ มงคลชยัชนะ ขา้ราชการ อาจารย์ ค.อ.ม.เคร่ืองกล 1/10/2575 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

3 นาย สิทธากร พลาอาด ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ค.ม.การบริหารการศึกษา 1/10/2566 ปกติ
วท.บ.เกษตรศึกษา

4 นาย วีระยทุธ หลา้อมรชยักุล พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.เคร่ืองกล 1/10/2586 เรียนต่อ
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

5 นาย ศุภชยั ชุมนุมวฒัน์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2590 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

วิศวกรรมเกษตร

60E44 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล

ว่าท่ีร้อยตรีสิทธิบูรณ์

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วนัที่ สกอ. เห็นชอบ

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที่ สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 3 ก.พ. 2560

B

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย อนุสรณ์ เราเท่า พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมพลงังาน 1/10/2581 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม

2 นาย นิพนธ์ เลิศมโนกุล ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.บริหารอาชีวะ 1/10/2565 ปกติ
ค.อ.บ.ไฟฟ้า-ส่ือสาร

3 นาย พินิจ เน่ืองภิรมย์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 1/10/2583 ปกติ
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม

4 มณีวรรณ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.ไฟฟ้า 1/10/2572 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม

5 นาย มานสั สุนนัท์ ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2579 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม

C

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย อนุพงศ์ ไพโรจน์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1/10/2579 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 นาย ธีระยทุธ บุนนาค ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ค.อ.บ.ไฟฟ้า-ส่ือสาร 1/10/2563 ปกติ
3 นาย ทองค า สมเพราะ ขา้ราชการ อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ 1/10/2565 ปกติ

ค.อ.บ.ไฟฟ้า-ส่ือสาร
4 นาย ภาณุเดช ทิพยอ์กัษร ขา้ราชการ อาจารย์ วท.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1/10/2577 ปกติ

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-ส่ือสาร
5 นาย อรรถพล วิเวก พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/10/2582 ปกติ

ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

60E45 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า

วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ช่ือ-สกลุ

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ช่ือ-สกลุ

วา่ท่ีร.ต.ดิเรก

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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พืน้ที่ TK ตาก

A

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย มานะ ทะนะอน้ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.ไฟฟ้า 1/10/2586 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

2 นาย สุรสิทธ์ิ แสนทอน ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2575 ปกติ
ค.อ.ม.ไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

3 นาย อภิศกัด์ิ ขนัแกว้หลา้ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ศษ.ด.หลกัสูตรและการสอน 1/10/2567 ปกติ
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

4 นาย อุดม เครือเทพ ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2566 ปกติ
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

5 นาย สถาพร คีรีตะ๊ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ค.อ.ม.ไฟฟ้า 1/10/2585 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

พืน้ที่ PL พษิณุโลก

A

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ D.Eng.Electrical Engineering 1/10/2587 ปกติ
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

2 นาย วริศ จิตตธ์รรม ขา้ราชการ อาจารย์ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2572 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

3 นาย กิตติศกัด์ิ ศรีสวสัด์ิ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2582 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

4 น.ส. เดือนแรม แพง่เก่ียว ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2589 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

5 วงังอน ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2591 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วศิวกรรมไฟฟ้า

ช่ือ-สกลุ

วศิวกรรมไฟฟ้า

ช่ือ-สกลุ

วา่ท่ีร.ต.บุญญฤทธ์ิ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร



17/19

วนัที่ สกอ. เห็นชอบ 20 ม.ค. 2562

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที่ สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 3 ก.พ. 2560

B

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธ์ิ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 1/10/2567 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

2 นาย อาวธุ พทุธราช ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2582 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

3 นาย อนนัต์ วงษจ์นัทร์ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมการวดัคุม 1/10/2584 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมระบบเคร่ืองมือวดั

4 นาย อดิศร กวาวสิบสาม พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2576 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

5 นาย อาทิตย์ ยาวฑุฒิ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมพลงังาน 1/10/2581 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

พืน้ที่ TK ตาก

A

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย ธนพงศ์ คุม้ญาติ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมโทรคมนาคม 1/10/2581 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมโทรคมนาคม
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม

2 นาย สมบติั สกักวา๊น ขา้ราชการ อาจารย์ ค.อ.ม.เทคโนโลยไีฟฟ้า 1/10/2563 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3 นาย ณฐัวฒิุ พานิชเจริญ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 1/10/2568 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

4 นาย รุ่งโรจน์ ขะมนัจา ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2575 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

5 นาย ปรีชา มหาไม้ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2577 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม

60E48 วศ.บ.วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และการควบคุมอตัโนมัติ

ช่ือ-สกลุ

วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์

วศิวกรรมระบบควบคุมอตัโนมัติ

ช่ือ-สกลุ

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร



18/19

พืน้ที่ CR เชียงราย

A

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย พิเชษฐ เหมยค า พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมโทรคมนาคม 1/10/2573 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2 นาย วิโรจน์ ปงลงักา ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2578 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม

3 นาย สิทธิชยั จีนะวงษ์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2576 ปกติ
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

4 นาง สุจิตรา จีนะวงษ์ ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2576 ปกติ
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

5 นาย ชญภพ บุญทาศรี พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2579 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม

ช่ือ-สกลุ

วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วนัที ่สกอ. เห็นชอบ

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที ่สภา ม. อนุมตัริายช่ือ 3 ก.พ. 2560

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาย โกศล โอฬารไพโรจน์ ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2567 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

2 นาย จตัตุฤทธ์ิ ทองปรอน ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมพลงังาน 1/10/2571 ปกติ
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

3 นาย ชาญชยั เดชธรรมรงค์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.เทคโนโลยพีลงังาน 1/10/2573 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

4 นาย อุเทน ค าน่าน ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า 1/10/2577 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

5 นาย สามารถ ยะเชียงค า ขา้ราชการ อาจารย์ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1/10/2578 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

วนัที ่สกอ. เห็นชอบ 12 ก.ค. 2561

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที ่สภา ม. อนุมตัริายช่ือ 3 ก.พ. 2560

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาย ประชา ยนืยงกลุ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2577 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

2 น.ส. กลุทรัพย์ ผอ่งศรีสุข พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2578 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

3 นาย ภาสวรรธน์ วชัรด ารงศกัด์ิ ขา้ราชการ อาจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมเคร่ืองกล 1/10/2575 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

ช่ือ-สกลุ

60E46 วศ.ม.วศิวกรรมไฟฟ้า

ช่ือ-สกลุ

60E47 วศ.ม.วศิวกรรมเคร่ืองกล

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 และสมอ.08 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหัวหนา้หลกัสูตร



 

 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะศิลปกรรมและ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 



1/1

วนัที่ สกอ. เห็นชอบ 23 ก.ย. 2558

พื้นที่ CM เชียงใหม่ วนัที่ สภา ม. อนุมตัริายช่ือ 10 เม.ย. 2557

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัที่เกษยีณ สถานะ

1 นาย ตระกลูพนัธ์ พชัรเมธา ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด.การออกแบบผลิตภณัฑ์ 1/10/2572 ปกติ
ศษ.ม.อาชีวศึกษา
วท.บ.เทคโนโลยอีอกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม

2 นาย ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ ขา้ราชการ อาจารย์ ปร.ด.การออกแบบผลิตภณัฑ์ 1/10/2573 ปกติ
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม

3 นาย วนัชยั เพ้ียมแตง ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ ศษ.ม.อาชีวศึกษา 1/10/2565 ปกติ
ค.บ.เคร่ืองป้ันดินเผา

57F24

ช่ือ-สกลุ

ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร



1/3

วันที ่สกอ. เห็นชอบ 25 พ.ค. 2561

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วันที ่สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 1 ก.ย. 2560

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 นาย ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ม.ส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ 1/10/2584 ปกติ
สถ.บ.สถาปัตยกรรม (เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม)

2 นาย เกษตร แกว้ภกัดี พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.การส่ือสารดิจิตอล 1/10/2583 ปกติ
ศ.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์

3 น.ส. สิริกานต์ มีธญัญากร ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ศล.ม.คอมพิวเตอร์อาร์ต 1/10/2592 ปกติ
ศ.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์

4 น.ส. รินรดา สันติอาภรณ์ ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ศป.ม.การออกแบบ 1/10/2592 ปกติ
ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร

5 นาย สุรพล มโนวงศ์ ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ ค.อ.ม.เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา 1/10/2565 ปกติ
วท.บ.เวชนิทรรศน์

วันที ่สกอ. เห็นชอบ 8 พ.ค. 2561

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วันที ่สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 22 ม.ค. 2562 สมอ.08

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 นาย ลิปิกร มาแกว้ ขา้ราชการ รองศาสตราจารย์ ศ.ม.ศิลปไทย 1/10/2575 ปกติ
ศ.บ.จิตรกรรม

2 นาย ชยัวฒัน์ ค  าฝ้ัน พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ศ.ม.ศิลปไทย 1/10/2584 ปกติ
ศ.บ.ศิลปไทย

3 นาย ไกรสร วิชยักุล พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศ.ม.จิตรกรรม 1/10/2585 ปกติ
ศป.บ.จิตรกรรม

4 น.ส. สิริรัญญา ณ เชียงใหม่ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศล.ด.ศิลปะและการออกแบบ 1/10/2581 ปกติ
ศล.ม.ทศันศิลป์
ศล.บ.จิตรกรรม

5 นาย กิตติชยั กนัแตง ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ศ.บ.ประติมากรรม 1/10/2568 ปกติ

วันที ่สกอ. เห็นชอบ 25 พ.ค. 2561

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วันที ่สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 1 ก.ย. 2560

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 น.ส. รัชฎาพร ใจมัน่ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยกีารบรรจุ 1/10/2586 ปกติ
วท.บ.เทคโนโลยกีารบรรจุ

2 นาย พบสันต์ ติไชย พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยกีารพิมพ์ 1/10/2589 ปกติ
ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพ์

3 น.ส. อรนุช ค าแปน พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วท.ม.เทคโนโลยกีารพิมพ์ 1/10/2590 ปกติ
ทล.บ.เทคโนโลยกีารพิมพ์

4 น.ส. องัคณา จุติสีมา ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.เทคโนโลยเียือ่กระดาษและการผลิตกระดาษ 1/10/2577 ปกติ
วท.บ.เทคโนโลยกีารพิมพ์

5 นาย สิฐพร พรหมกุลสิทธ์ิ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ค.อ.ม.เทคโนโลยอีอกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 1/10/2586 ปกติ
ทล.บ.ออกแบบบรรจุภณัฑ์

ช่ือ-สกุล

ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร60F10

60F11 ศล.บ.ทัศนศิลป์

ช่ือ-สกุล

60F19

ช่ือ-สกุล

ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วันที ่สกอ. เห็นชอบ 25 พ.ค. 2561

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วันที ่สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 1 ก.ย. 2560

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 นาย ดุสิต ทองเปรมจิตต์ ขา้ราชการ อาจารย์ กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา 1/10/2573 ปกติ
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม

2 น.ส. ปิยะนุช เจดียย์อด พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ สถ.ม.สถาปัตยกรรมภายใน 1/10/2584 ปกติ
ค.อ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

3 นาย ธรรมนูญ นิลวรรณ ขา้ราชการ อาจารย์ ค.อ.ม.เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา 1/10/2564 ปกติ
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม

4 นาย ธาดา เสนานยั ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบ 1/10/2593 ปกติ
สถ.บ.ออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม

5 นาย ขวญัพงษ์ สมมิตร ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ ค.อ.ม.คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/10/2585 ปกติ
สถ.บ.ออกแบบผลิตภณัฑ์

พืน้ที่ TK ตาก

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 นาย สมชาย บุญพิทกัษ์ ขา้ราชการ อาจารย์ ค.อ.ม.เทคโนโลยผีลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 1/10/2578 ปกติ
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม

2 นาย ปกรณ์ ลวกุล ขา้ราชการ อาจารย์ ค.อ.ด.การบริหารอาชีวศึกษา 1/10/2566 ปกติ
สถ.ม.ออกแบบชุมชนเมือง
ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม

3 นาย ไพรวลัย์ ค  าวนั ขา้ราชการ อาจารย์ ค.อ.ม.เทคโนโลยผีลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 1/10/2578 ปกติ
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม

4 น.ส. ธญัญาภกัด์ิ ธิเดช พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ค.อ.ม.เทคโนโลยผีลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 1/10/2589 ปกติ
ทล.บ.ออกแบบเคร่ืองเรือน

5 น.ส. อริสา สุยะปัน พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ค.อ.ม.เทคโนโลยผีลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 1/10/2588 ปกติ
ทล.บ.ออกแบบเคร่ืองเรือน

วันที ่สกอ. เห็นชอบ 25 พ.ค. 2561

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วันที ่สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 1 ก.ย. 2560

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 นาง รองรัตน์ ระมิงคว์งศ์ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตรจารย์ วท.ม.เคมีอุตสาหกรรม 1/10/2566 ปกติ
ศษ.ม.หลกัสูตรและการสอน
ค.บ.เคร่ืองป้ันดินเผา

2 นาย ไพบูลย์ หลา้สมศรี ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตรจารย์ วท.ม.เคมีอุตสาหกรรม 1/10/2568 ปกติ
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม

3 นาง อภิญญา วิไล ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตรจารย์ ศ.ม.เคร่ืองเคลือบดินเผา 1/10/2572 ปกติ
ศษ.บ.หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา

4 นาย ประกรณ์ วิไล ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ศษ.ม.อาชีวศึกษา 1/10/2572 ปกติ
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม

5 นาย กิติชยั ระมิงคว์งศ์ ขา้ราชการ อาจารย์ ศ.ม.เคร่ืองเคลือบดินเผา 1/10/2568 ปกติ
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม

60F20 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม

ช่ือ-สกุล

60F21 ทล.บ.เซรามิก

ช่ือ-สกุล

ช่ือ-สกุล

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วันที ่สกอ. เห็นชอบ 25 พ.ค. 2561

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วันที ่สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 1 ก.ย. 2560

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 น.ส. ญาณิศา โกมลสิริโชค ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 1/10/2576 ปกติ
ศษ.บ.หตัถกรรม

2 น.ส. พฤกษา คุม้พงษ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ M.A.Fashion 1/10/2590 ปกติ
วท.บ.อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยกีารบรรจุ)

3 นาย ไพโรจน์ วรพจน์พรชยั พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 1/10/2574 ปกติ
ศษ.บ.หตัถกรรม

4 นาย มนตรี เลากิตติศกัด์ิ ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ศษ.ม.อาชีวศึกษา 1/10/2562 ปกติ
ค.อ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม

5 น.ส. ตยานิตย์ มิตร์แปง ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม.ธรณีวิทยา 1/10/2582 ปกติ
วท.บ.อญัมณีวิทยา

60F22 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ

ช่ือ-สกุล

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร
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วนัที ่สกอ. เห็นชอบ

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที ่สภา ม. อนุมตัริายช่ือ 2 ก.พ. 2561

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาย สืบพงศ์ จรรยสื์บศรี ขา้ราชการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ สถ.ม.สถาปัตยกรรมไทย 1/10/2564 ปกติ
สถ.บ.สถาปัตยกรรม

2 นาย ปัตย์ ศรีอรุณ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ สถ.ม.สถาปัตยกรรม 1/10/2584 ปกติ
สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม

3 น.ส. มานิตา ชีวเกรียงไกร พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ M.Arch.Architectural History and Theory 1/10/2584 ปกติ
M.Arch.Architectural Design
สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม

4 นาย เจษฎา สุภาศรี พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ สถ.ม.สถาปัตยกรรมไทย 1/10/2586 ปกติ
สถ.บ.สถาปัตยกรรม

5 น.ส. กาญจนา ปะทะนมปีย์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ สถ.ม.สถาปัตยกรรม 1/10/2590 ปกติ
สถ.บ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม

วนัที ่สกอ. เห็นชอบ 9 ก.พ. 2562

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วนัที ่สภา ม. อนุมตัริายช่ือ 2 ก.พ. 2561

ล าดบั ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวชิาการ วฒิุการศึกษา วนัทีเ่กษยีณ สถานะ

1 นาย สุรกานต์ จนัทรวงค์ ขา้ราชการ อาจารย์ สถ.ม.สถาปัตยกรรมภายใน 1/10/2574 ปกติ
ค.อ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

2 นาย ธนิตพงศ์ พทุธวงศ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ สถ.ม.สถาปัตยกรรมภายใน 1/10/2589 ปกติ
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

3 น.ส. ภทัราวดี ธงงาม พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ M.A.Interior Design 1/10/2589 ปกติ
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

4 นาย วนัชยัยทุธ วงษเ์ทพ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ศศ.ม.การออกแบบภายใน 1/10/2589 ปกติ
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

5 นาย ชยัทตั พลูสวสัด์ิ ขา้ราชการ อาจารย์ สถ.ม.สถาปัตยกรรม 1/10/2576 ปกติ
ศษ.บ.ออกแบบประยกุตศิ์ลป์ (ตกแต่งภายใน)

ช่ือ-สกลุ

สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

61F12 สถ.บ.สถาปัตยกรรม

ช่ือ-สกลุ

61F13

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม ่2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหน้าหลกัสูตร



 

 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
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วันที ่สกอ. เห็นชอบ 8 ก.พ. 2561

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วันที ่สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 3 ก.พ. 2560

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 นาย พลกฤษณ์ ทุนค า พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า 10/1/2582 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม

2 นาย วรจกัร เมืองใจ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า 10/1/2579 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

3 นาย ประวิทย์ ล้ีเหมือดภยั ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 10/1/2579 เสียชีวิต
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

4 สุภารัตน์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10/1/2588 ปกติ
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

5 นาย ทะนุ ประเสริฐสุนทร พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ M.Sc.Engineering Management 10/1/2590 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

วันที ่สกอ. เห็นชอบ 20 ม.ิย. 2561

พืน้ที่ CM เชียงใหม่ วันที ่สภา ม. อนุมัติรายช่ือ 2 ก.พ. 2561 สมอ.08

ล าดับ ประเภทบุคลากร ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วันทีเ่กษียณ สถานะ

1 น.ส. โบว์ ถ่ินโพธ์ิวงศ์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ M.Sc.Food Technology 10/1/2588 ปกติ
B.Sc.Food Innovation and Management

2 น.ส. สุรีวรรณ ราชสม พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ Ph.D.Food and Bioprocess Engineering 10/1/2584 ปกติ
วศ.ม.วิศวกรรมอาหาร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร

3 น.ส. ณัฐธินี ทรายแกว้ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเคมี 10/1/2590 ปกติ
วท.บ.วิทยาศาสตร์กระบวนอาหาร

4 นาย เอกรินทร์ อินประมูล ลูกจา้งชัว่คราว อาจารย์ วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล 10/1/2586 ปกติ
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร

5 นาง สุบงกช โตไพบูลย์ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา อาจารย์ Ph.D.Engineering 10/1/2579 ปกติ
M.Sc.Automotive Product Engineering
วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

60C07

ช่ือ-สกุล

60C08

ช่ือ-สกุล

วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร

ว่าท่ีร้อยโทลีรวฒัน์

Update 2/28/2019 ท่ีมารายช่ือ :  มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง/ใหม่ 2560 *อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบในต าแหน่งท่ี 1 เป็นหวัหนา้หลกัสูตร


