
สรุป

ลําดับ หนวยงาน จํานวน (คน)

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร 35

2 คณะบริหารธุรกิจ 25

3 คณะวิทยาศาสตร 66 แกไขจํานวนแลว

4 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 33

5 คณะเศรษฐศาสตร 24

6 คณะพัฒนาการทองเที่ยว 6

7 คณะศิลปศาสตร 26

8 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 2

9 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 18

10 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม 15

11 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 13

12 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 31

13 มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร 8

14 วิทยาลัยบริหารศาสตร 9

15 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 16

16 วิทยาลัยนานาชาติ 0

รวม 327



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะผลิตกรรมการเกษตร

1 รศ. ดร.ธีรนุช  เจริญกิจ รองศาสตราจารย เอก Ph.D.(Horticulture) พืชสวน พืชสวน 5104 พืชสวน   

โท M.Sc.(Postharvest Physiology)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

2 รศ. ดร.นคเรศ  รังควัต รองศาสตราจารย เอก วท.ด.(สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) สงเสริมการเกษตร สงเสริมการเกษตร 5131 สงเสริมการเกษตร  

ขาราชการ โท ทษ.ม.(สงเสริมการเกษตร)

ตรี ทษ.บ.(สงเสริมการเกษตร)

3 รศ. ดร.ศุภธิดา  อ่ําทอง รองศาสตราจารย เอก Ph.D.(Soil Fertility and Soil Organic Matter 

Turnover)

ปฐพีศาสตร ปฐพีศาสตร 5143 ปฐพีศาสตร 514307 การจัดการดิน

โท วท.ม.(ปฐพีศาสตร)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

4 ศ. ดร.อานัฐ  ตันโช ศาสตราจารย เอก Ph.D.(Applied Biological Sciences) ปฐพีศาสตร ปฐพีศาสตร ปฐพีศาสตร 5143 ปฐพีศาสตร  

ขาราชการ โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

5 ผศ. ดร.กังสดาล  กนกหงษ ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Community Development) พัฒนาชุมชน 6110 สังคมวิทยา 611006 การพัฒนาชุมชน

โท ศศ.ม.(พัฒนาชนบทศึกษา)

ตรี ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)

6 ผศ. ดร.จีราภรณ  อินทสาร ผูชวยศาสตราจารย เอก Doktor der Agrarwissenschaften(Soil Science 

and Land Evaluation)

ปฐพีศาสตร 5143 ปฐพีศาสตร  

อยูระหวางยื่นขอ รศ.

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

7 ผศ. ดร.เฉลิมศรี  นนทสวัสดิ์ศรี ผูชวยศาสตราจารย เอก Dr. sc. agr.(Horticulture) การปรับปรุงพันธุพืช และ    5101 การปรับปรุงพันธุพืช

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร) เทคโนโลยีชีวภาพ  

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)  

8 ผศ. ดร.ชิต  อินปรา ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(พืชสวน) พืชสวน 5104 พืชสวน  

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

9 ผศ. ดร.ณัฏฐพัชร  เถียรวรกานต ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(ชีววิทยา) กีฏวิทยา 5106 กีฎวิทยา 510602 อนุกรมวิธานของแมลง

ขาราชการ โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

10 ผศ. ดร.ณัฐดนัย  ลิขิตตระการ ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(สัตววิทยา) สัตววิทยา 0143 สัตววิทยา  

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

11 ผศ. ดร.นพพร  บุญปลอด ผูชวยศาสตราจารย เอก Doktor der Agrarwissenschaften(Agricultural) พืขสวน 5104 พืชสวน   

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี ทษ.บ.(พืชศาสตร)

12 ผศ. ดร.ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Applied Bioscience and Biotechnology) ปฐพีศาสตร 5143 ปฐพีศาสตร   

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

13 ผศ. ดร.พหล  ศักดิ์คะทัศน ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Population and Development) สถิติประยุกต   5131 สงเสริมการเกษตร

โท สต.ม.(สถิติ)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะผลิตกรรมการเกษตร

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

14 ผศ. ดร.พุฒิสรรค  เครือคํา ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) สงเสริมการเกษตร 5131 สงเสริมการเกษตร  

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี ทษ.บ.(พืชศาสตร-ไมผล)

15 ผศ. ดร.เรืองชัย  จูวัฒนสําราญ ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(เกษตรเขตรอน) พืชไร 5102 พืชไร  เกษียณอายุ 1ต.ค.61

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร-พืชไร) ดํารงตําแหนงคณบดี

ตรี ทษ.บ.(พืชไร)

16 ผศ. ดร.วิชญภาส  สังพาลี ผูชวยศาสตราจารย เอก D.Sc.(Biology and Geosciences - Plant Ecologyนิเวศวิทยาปาไม 5303 ชีววิทยาปาไม 530302 นิเวศวิทยาปาไม

โท วท.ม.(วนศาสตร)

ตรี วท.บ.(วนศาสตร)

17 ผศ. ดร.วีณา  นิลวงศ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(ปฐพีวิทยา) ปฐพีศาสตร 5143 ปฐพีศาสตร 514308 เคมีของดิน

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

18 ผศ. ดร.สายสกุล  ฟองมูล ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Community Development) พัฒนาชุมชน 6110 สังคมวิทยา 611006 การพัฒนาชุมชน

โท Master of Management(Development Management)

ตรี บธ.บ.(การตลาด)

19 ผศ. ดร.สุรียวัลย  เมฆกมล ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Mycology) โรคพืชวิทยา 5105 โรคพืชวิทยา  

โท วท.ม.(ชีววิทยา)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

20 ผศ.ฉันทนา  วิชรัตน ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(เกษตรศาสตร) การปรับปรุงพันธุพืช 5101 การปรับปรุงพันธุพืช  

ตรี ทษ.บ.(พืชศาสตร)

21 ผศ.นพดล  จรัสสัมฤทธิ์ ผูชวยศาสตราจารย โท M.Ag.Sc.(Horticulture) พืชสวน 5104 พืชสวน   

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร-พืชสวน)

22 ผศ.พาวิน  มะโนชัย ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(เกษตรศาสตร) พืชสวน 5104 พืชสวน   

ตรี ทษ.บ.(พืชศาสตร)

23 ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Plant Genetics) พืชสวน 5104 พืชสวน   

โท วท.ม.(พืชสวน) / M.Sc.(Agriculture)

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)

24 ผศ.ดร.อรพินธุ สฤษดิ์นํา ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D. in Agricultural Science(Science of 

Biological Resources)

พืชศาสตร 5103 พืชศาสตร  

 โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

25 ผศ. ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(พืชสวน) พืชสวน 5104 พืชสวน  

 โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี ทษ.บ.(พืชศาสตร)

26 ผศ. ดร.ชินพันธ  ธนารุจ ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Horticulture) พืชสวน 5104 พืชสวน  

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี ทษ.บ.(พืชศาสตร-ไมผล)

27 อ. ดร.วาสนา วิรุญรัตน อาจารย เอก วท.ด.(ปฐพีศาสตรและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต)ิ

 5143 ปฐพีศาสตร อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร-พืชไร)

28 อ.ดร.ปยะ  พละปญญา อาจารย เอก วท.ด.(สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)     5131 การสงเสริมการเกษตร อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม.(สงเสริมการเกษตร)

ตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต

วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะผลิตกรรมการเกษตร

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

29 ผศ. ดร.ศมาพร  แสงยศ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(กีฏวิทยา) กีฏวิทยา 5106 กีฎวิทยา  

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี วท.บ.(อารักขาพืช-โรคพืชวิทยา)

30 รศ. ดร.จักรพงษ  พวงงามชื่น รองศาสตราจารย เอก Ph.D.(Rural Development) สงเสริมการเกษตร การพัฒนาชุมช สงเสริมการเกษตร การพัฒนาชุมชน 6110 สังคมวิทยา 611006 การพัฒนาชุมชน

โท ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

ตรี บธ.บ.(การตลาด)

31 รศ. ดร.สัณห  ละอองศรี รองศาสตราจารย เอก วท.ด.(ชีววิทยา) ไมผล Plant pigments และพืชเครื่องดื่ม  5122 เทคโนโลยีการผลิตพืช  

โท วท.ม.(พืชสวน)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

32 ผศ. ดร.เนตรนภา  อินสลุด ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(พืชไร) การผลิตพืชและ 5102 พืชไร 510202 การผลิตพืชไร

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร-โรคพืช) สรีรวิทยาพืช

33 ผศ. ดร.สิริวัฒน  สาครวาสี ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Plant Biology) ชีววิทยาของพืช 5122 เทคโนโลยีการผลิตพืช  อยูระหวางยื่นขอ รศ.

โท M.Sc.(Plant Biology)

ตรี วท.บ.(พฤษศาสตร)

34 ผศ.วิชชา  ชาลีพรหม ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(โรคพืช) อารักขาพืช 5105 โรคพืชวิทยา  

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

35 อ.ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล อาจารย เอก วท.ด.(โรคพืช) 5105 โรคพืชวิทยา อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร-โรคพืช)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร-โรคพืช)

36 อ.ดร.ภาวิณี  อารีศรีสม อาจารย เอก วท.ด.(เภสัชศาสตร) 0132 เคมีวิเคราะห อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท วท.ม.(พิษวิทยา)

ตรี วท.บ.(เคมี)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะบริหารธุรกิจ 

1 รศ. ดร.จําเนียร  บุญมาก รองศาสตราจารย เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร-การศึกษาเพื่อบริหาร

ทรัพยากรมนุษย)

การตลาด การตลาด 6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด    

โท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ตรี ทษ.บ.(บริหารธุรกิจการเกษตร)  

2 ผศ. ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ ผูชวยศาสตราจารย เอก Doctorate of Business Administ(International 

Finance)

การเงิน 6802 บริหารธุรกิจ 680215 การเงิน    

โท บช.ม.(การบัญชีทั่วไป)

ตรี ศศ.บ.(การบัญช)ี

3 ผศ. ดร.กัญญพัสวี  กลอมธงเจริญ ผูชวยศาสตราจารย เอก กจ.ด.(การจัดการธุรกิจ) การจัดการ 6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ    

โท บธ.ม.(การจัดการ)

ตรี บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)

4 ผศ. ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(การบัญช)ี การบัญชี  6801 การบัญชี     อยูระหวางยื่นขอ รศ.

 โท บช.ม.(การบัญช)ี

ตรี บช.บ.(การบัญช)ี

5 ผศ. ดร.ชัยวัฒน  ใบไม ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(International Business Admin) การจัดการ 6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ    

โท M.S(Business Administration)

โท บธ.ม.(การจัดการ)

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

6 ผศ. ดร.ทัดพงศ  อวิโรธนานนท ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Accounting,Finance and Economics) การเงิน 6802 บริหารธุรกิจ 680215 การเงิน     อยูระหวางยื่นขอ รศ.

 โท บธ.ม.

ตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

7 ผศ. ดร.ประภัสสร  วรรณสถิตย ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Business Administration (หลักสูตร

นานาชาต)ิ)

การจัดการ 6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ    

โท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ตรี นศ.บ.

8 ผศ. ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ ผูชวยศาสตราจารย เอก Doctor of Business Administration การตลาด 6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด    

โท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ตรี ศษ.บ.(บริหารธุรกิจ)

9 ผศ. ดร.ภัทริกา  มณีพันธ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(การบริหารการพัฒนา(การบริหารธุรกิจ-

การตลาด))

การตลาด 6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด    

โท M.B.A.(Marketing)

โท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)

ตรี บช.บ.(การบัญช)ี

10 ผศ. ดร.ภูษณิศา  เตชเถกิง ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Entrepreneurship and Small Business 

Management)

การตลาด 6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด    

โท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ตรี B.A.(English Language Communication)

11 ผศ. ดร.มาณวิน  สงเคราะห ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(การบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)) การจัดการ 6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ    

โท M.B.A.(Finance)

ตรี ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร)

12 ผศ. ดร.รัชนียา  บังเมฆ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(บริหารธุรกิจ-การบัญช)ี การบัญชี 6801 การบัญชี    

โท บช.ม.(บัญชี)

ตรี บช.บ.(บัญชี)

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะบริหารธุรกิจ 

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

13 ผศ. ดร.อายุส  หยูเย็น ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)) การตลาด 6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด    

โท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ตรี นศ.บ.(นิเทศศาสตร)

14 ผศ.ดร.กุลชญา  แวนแกว ผูชวยศาสตราจารย เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญช)ี การบัญชี 6801 การบัญชี      

โท บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชี) 

ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป-การบัญช)ี

15 ผศ.ดร.ศฐา  วรุณกูล ผูชวยศาสตราจารย เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญช)ี การบัญชี 6801 การบัญชี      

 โท Master of Business Administration 

(Accounting) 

ตรี บัญชีบัณฑิต

16 ผศ.ชลลดา  ชะโลมกลาง ผูชวยศาสตราจารย โท บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) การบัญชี 6801 การบัญชี      

ตรี บธ.บ.(การบัญช)ี

17 ผศ.ดร.ดลยา  ไชยวงศ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) การบัญชี 6801 การบัญชี      

โท บช.ม.(การบัญช)ี

ตรี บช.บ.(การบัญช)ี

18 ผศ.โสภณ  ฟองเพชร ผูชวยศาสตราจารย โท M.B.A.(Finance) บริหารธุรกิจ 6802 บริหารธุรกิจ      

ตรี บธ.บ.(การบริหาร)

19 ผศ. ดร.สัตยา  ตันจันทรพงศ ผูชวยศาสตราจารย เอก บธ.ด.(การบริหารธุรกิจ) การบัญชี 6801 การบัญชี     

ขาราชการ โท บธ.ม.

ตรี บช.บ.

20 ผศ. ดร.กิตตินุช  ชุลิกาวิทย ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Business Administration) เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ    6802 บริหารธุรกิจ

ขาราชการ โท M.B.A.(Business Administration)

ตรี บช.บ.(บัญชี)

21 ผศ. ดร.ธิดารัตน  ชลประเสริฐสุข ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร-การศึกษาเพื่อบริหาร

ทรัพยากรมนุษย)

กฎหมาย    6708 กฎหมายธุรกิจ   

โท น.ม.(กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)

ตรี น.บ.(นิติศาสตร)

ป.บัณฑิต เนติบัณฑิต

22 ผศ. ดร.วิยะดา  ชัยเวช ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(การบริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจ (การตลาด) 6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด

โท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ตรี บธ.บ.(การตลาด)

23 ผศ. ดร.ศิริกุล  ตุลาสมบัติ ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Management Science (หลักสูตร

นานาชาต)ิ)

การเงินและบัญชี    6802 บริหารธุรกิจ 680215 การเงิน

โท M.B.A.(Finance)

ตรี บช.บ.(การบัญชีตนทุน)

24 ผศ.ฉัตร   ชูชื่น ผูชวยศาสตราจารย โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต-การจัดการ

ระบบสารสนเทศ)

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    6802 บริหารธุรกิจ

ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

25 อ.อัชญา ไพคํานาม อาจารย โท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ-การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)    6801 การบัญชี อยูระหวางขอ ผศ.

ตรี บธ.บ.(การบัญช)ี



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร  

1 รศ. ดร.ลัคนา  วัฒนะชีวะกุล รองศาสตราจารย เอก ปร.ด.(สถิติ) สถิติ สถิติ 6113 สถิติศาสตร 611301 สถิติ

ขาราชการ โท พบ.ม.(สถิตประยุกต)

ตรี วท.บ.(สถิติ)

2 ผศ. ดร.กฤษณะ  ลาน้ําเที่ยง ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Applied statistics) สถิติประยุกต 6113 สถิติศาสตร 611302 สถิติประยุกต

โท วท.ม.(สถิติประยุกต)

ตรี วท.บ.(สถิติ)

3 อ.ดร.ชัยวัฒน  โฆษภัทรพิมพ อาจารย เอก Ph.D.(Applied Statistics)     6113 สถิติศาสตร 611302 สถิติประยุกต อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท วท.ม.(สถิติประยุกต)

ตรี วท.บ.(สถิติ)

4 อ.ทวีศักดิ์  จันทรงาม อาจารย โท วท.บ.(สถิติประยุกต) 6113 สถิติศาสตร 611302 สถิติประยุกต อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

ตรี วท.ม.(ชีวสถิติ)

5 ผศ. ดร.หนึ่งหทัย  ชัยอาภร ผูชวยศาสตราจารย เอก ศษ.ด.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา) สถิติ  6113 สถิติศาสตร 611302 สถิติประยุกต

ขาราชการ โท วท.ม.(สถิติประยุกต)

ตรี วท.บ.(สถิติ)

6 ผศ.ฉัตรลดา  วงคสถาน ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(สถิติประยุกต) สถิติประยุกต 6113 สถิติศาสตร 611302 สถิติประยุกต    

ตรี วท.บ.(สถิติ)

7 ผศ.มัลลิกา  ราชกิจ ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(สถิติ) สถิติประยุกต 6113 สถิติศาสตร 611302 สถิติประยุกต

ตรี วท.บ.(คณิตศาสตร)

8 ผศ.รุงกานต  ใจวงคยะ ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(สถิติประยุกต) สถิติ 6113 สถิติศาสตร 611302 สถิติประยุกต

ขาราชการ ตรี วท.บ.(สถิติ)

9 รศ. ดร.อรุณี คงดี  อัลเดรด รองศาสตราจารย เอก Dr. rer. nat.(Textile Chemistry) เคมี เคมี 0166 วิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ

โท วท.ม.(วิทยาศาสตรพอลิเมอร)

ตรี วท.บ.(เคมี)

10 ผศ.ดร.อุษารัตน  รัตนคํานวณ ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(วัสดุศาสตร) เคมีอุตสาหกรรม 0165 วิทยาการพอลิเมอร

 โท วท.ม.(วิทยาศาสตรพอลิเมอรประยุกตและเทคโนโลยีสิ่งทอ)

ตรี วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

11 อ.ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี อาจารย เอก Ph.D.(Materials Science) 0139 เคมีอุตสาหกรรม อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน)

ตรี วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

12 ผศ.ดร.ณัฐพล  เลาหรอดพันธุ ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Physics) เคมีอุตสาหกรรม 0139 เคมีอุตสาหกรรม

 โท วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม)  

ตรี วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม)

13 ผศ.ดร.พัชรี อินธนู ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D. Petrochemical Technology เคมีอุตสาหกรรม 0139 เคมีอุตสาหกรรม

โท M.S.Polymer Science

ตรี วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม

14 อ.ดร.ศักดินันท นันตัง อาจารย เอก วท.ด. (เคมีเทคนิค) 1101 วิศวกรรมเคมี 110103 เคมีอุตสาหกรรม อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท วท.ม. (เคมีเทคนิค)

ตรี วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)

15 ผศ.ดร.ดารา ภูสงา ผูชวยศาสตราจารย เอก Dr. rer. nat.(Mathematics ) คณิตศาสตร 0104 คณิตศาสตร อยูระหวางยื่นขอ รศ.

 โท วท.ม.(คณิตศาสตร)

ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร)

16 ผศ.จินตนา  จูมวงษ ผูชวยศาสตราจารย โท Ph.D.(Analytical Chemistry) คณิตศาสตร 0104 คณิตศาสตร

ตรี วท.ม.(เคมี)

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร  

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

17 ผศ. ดร.ชนิกานต เอมหฤทัย ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(คณิตศาสตร) คณิตศาสตร 0104 คณิตศาสตร

 โท วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต)

ตรี วท.บ.(คณิตศาสตร)

18 อ.ดร.อุไรลักษมณ  สิงหทอง อาจารย เอก วท.ด.(คณิตศาสตร) 0104 คณิตศาสตร อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม.(คณิตศาสตร)

ตรี วท.บ.(คณิตศาสตร)

19 ผศ. ดร.ชูพงษ  ภาคภูมิ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(ฟสิกส) ฟสิกส 0151 ฟสิกส อยูระหวางยื่นขอ รศ.

โท วท.ม.(ฟสิกส)

ตรี วท.บ.(ฟสิกส)

20 รศ. ดร.มงคล  ถิรบุญยานนท รองศาสตราจารย เอก Ph.D.(Animal Science) เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ  1801 เทคโนโลยีชีวภาพ

ขาราชการ โท วท.ม.(สัตววิทยา)

ตรี ทษ.บ.(สัตวศาสตร)

21 รศ. ดร.วศิน  เจริญตัณธนกุล รองศาสตราจารย เอก Ph.D.(Veterinary Microbiology) จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา 4108 จุลชีววิทยา  

โท ส.ม.(การวิจัยสาธารณสุข)

ตรี สพ.บ.

22 รศ. ดร.วาที  คงบรรทัด รองศาสตราจารย เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สัตวศาสตร สัตวศาสตร 5114 สัตวศาสตร  

ขาราชการ โท วท.ม.(ชีววิทยา)

ตรี วท.บ.(สัตวศาสตร)

23 รศ.พัฒนพงศ  เทียนชัย รองศาสตราจารย โท วท.ม.(คณิตศาสตร) คณิตศาสตร คณิตศาสตร 0104 คณิตศาสตร   

ขาราชการ ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร)

24 ผศ.เยาวลักษณ  คงธรรม ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(คณิตศาสตร) คณิตศาสตร 0104 คณิตศาสตร

ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร)

25 ผศ.ดร.สิตา  ชากฤษณ ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) คณิตศาสตร 0104 คณิตศาสตร

ตรี วท.บ.(คณิตศาสตร)

26 ผศ. ดร.จีรวรรณ  แซเลา ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) คณิตศาสตรประยุกต 0112 คณิตศาสตรประยุกต  

โท วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต)

ตรี วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต)

27 ผศ. ดร.กนกวรรณ  กรรเชียง ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(ฟสิกสประยุกต) ฟสิกส 0151 ฟสิกส  

โท วท.ม.(ฟสิกสประยุกต)

ตรี วท.บ.(ฟสิกส)

28 ผศ. ดร.ฐปน  ชื่นบาล ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Environmental Engineering) สิ่งแวดลอม    1804 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

โท วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)

ตรี วท.บ.(วิทยฯสิงแวดลอม)

29 ผศ.ดร.ธีรพล  ธุระกิจเสรี ผูชวยศาสตราจารย เอก D.Eng.(Mechanical Engineering) ฟสิกส 0151 ฟสิกส

โท M.Eng.(Mechanical Engineering)

ตรี วท.บ.(ฟสิกส)

30 ผศ. ดร.นิตยา  ตาแมกง ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(เคมี) วัสดุศาสตร 0161 วัสดุศาสตร  

ตรี วท.บ.(เคมี)

31 ผศ. ดร.ปวีณา  ภูมิสุทธาผล ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Plant Sciences) ชีววิทยา (การเพาะเลี้ยง 0141 ชีววิทยา 014102 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

โท วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) เนื่อเยื่อ)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

32 ผศ. ดร.ปยะนุช  เนียมทรัพย ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Applied Bioscience) จุลชีววิทยา    0146 จุลชีววิทยา

โท วท.ม.(ชีววิทยา)

ตรี วท.บ.(เทคนิคการแพทย)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร  

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

33 ผศ. ดร.ไพโรจน  วงศพุทธิสิน ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) เทคโนโลยีชีวภาพ 0145 เทคโนโลยีชีวภาพ    

โท วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร)

34 ผศ. ดร.เรวดี  วงศมณีรุง ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(วัสดุศาสตร) วัสดุศาสตร 0161 วัสดุศาสตร  

โท วท.ม.(วัสดุศาสตร)

ตรี วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

35 รศ. ดร.วันจักร  สาทสนิท รองศาสตราจารย เอก วท.ด.(คณิตศาสตร) คณิตศาสตร 0104 คณิตศาสตร      

โท วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต)

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

ตรี วท.บ.(คณิตศาสตร)

36 ผศ. ดร.วิชาญ  คงธรรม ผูชวยศาสตราจารย เอก ศษ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา) การศึกษา 6501 การศึกษา  0151 ฟสิกส

ขาราชการ โท วท.ม.(การสอนฟสิกส)

ตรี กศ.บ.(ฟสิกส)

37 ผศ. ดร.ศรีกาญจนา  คลายเรือง ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(เภสัชศาสตร) จุลชีววิทยา 0146 จุลชีววิทยา    

โท วท.ม.(จุลชีววิทยา)

ตรี วท.บ.(ชีววิทยา)

38 ผศ. ดร.ศิริรัตน  ไพศาลสุทธิชล ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(เคมี) เคมีวิเคราะห 0132 เคมีวิเคราะห   

ขาราชการ โท วท.ม.(เคมีวิเคราะห)

ตรี วท.บ.(เคมี)

39 ผศ. ดร.ศุภรัตน  นาคสิทธิพันธุ ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(วัสดุศาสตร) วัสดุศาสตร 0161 วัสดุศาสตร  

โท วท.ม.(วัสดุศาสตร)

ตรี วท.บ.(วัสดุศาสตร)

40 ผศ. ดร.สุพัตรา  วงศแสนใหม ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(วัสดุศาสตร) วัสดุศาสตร 0161 วัสดุศาสตร  

โท วท.ม.(วัสดุศาสตร)

ตรี วท.บ.(ฟสิกส)

41 ผศ. ดร.อดิศักดิ์  จูมวงษ ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(ชีววิทยา) ชีววิทยา 0141 ชีววิทยา  

โท วท.ม.(การสอนชีววิทยา)

ตรี กศ.บ.(ชีววิทยา)

42 ผศ.ดร.นลิน  วงคขัตติยะ ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Biotechnology) จุลชีววิทยา    0146 จุลชีววิทยา

โท วท.ม.(ชีววิทยา)

ตรี วท.บ.(เทคนิคการแพทย)

43 ผศ.ดร.ยุวลี  อันพาพรม ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Horticulture) พฤกษศาสตร 0142 พฤกษศาสตร     

 โท วท.ม.(พฤกษศาสตร)

ตรี วท.บ.(พืชศาสตร)

44 ผศ. ดร.อนรรฆอร  ศรีไสยเพชร ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวเคม)ี ชีวเคมี 0138 ชีวเคมี   

โท วท.ม.(เทคโนโลยีชีวเคม)ี

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)

45 รศ. ดร.เกรียงไกร  ราชกิจ รองศาสตราจารย เอก ปร.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตรประยุกต 0104 คณิตศาสตร    

โท วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต)    

ตรี วท.บ.(คณิตศาสตร)

46 รศ. ดร.ธวัลรัตน รองศาสตราจารย เอก Ph.D.(Chemistry) เคมี เคมี 0131 เคมีอินทรีย  

รัตนเดชานาคินทร โท วท.ม.(อินทรียเคม)ี

ขาราชการ ตรี วท.บ.(เคมี)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร  

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

47 ผศ. ดร.ชุติมา  คงจรูญ ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Molecular Biology) เคมี 0138 ชีวเคมี  

ขาราชการ โท M.Ag.Sc.(Molecular Biology)

โท วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)

ตรี วท.บ.(ศึกษาศาสตร-ชีววิทยา)

48 ผศ. ดร.ฐิติพรรณ  ฉิมสุข ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) เคมี 0131 เคมีอินทรีย  อยูระหวางยื่นขอ รศ.

 โท วท.ม.(เคมี)

ตรี วท.บ.(เคมี)

49 อ.ดร.อุทุมพร  กันแกว อาจารย เอก วท.ด.(ปโตรเคม)ี 0131 เคมีอินทรีย  อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม.(เคมี)

ตรี วท.บ.(เคมี)

50 ผศ. ดร.ธานินทร  แตงกวารัมย ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(เคมีวิเคราะห) เคมี 0132 เคมีวิเคราะห  

โท วท.ม.(เคมี)

ตรี วท.บ.(ชีววิทยา)

51 ผศ. ดร.นันทฤทธิ์  โชคถาวร ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Food Toxicology) เคมี 0138 ชีวเคมี   เกษียณอายุ 1 ต.ค.62

ขาราชการ โท วท.ม.(ชีวเคมี)

ตรี วท.บ.(เคมี)

52 ผศ.ดร.สุภาพร  แสงศรีจันทร ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Analytical Chemistry) เคมี 0132 เคมีวิเคราะห

โท วท.ม.(เคมี)

ตรี วท.บ.(เคมี)

53 ผศ. ดร.ภูสิต  ปุกมณี ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(เคมี) เคมี 0134 เคมีเชิงฟสิกส  

โท วท.ม.(เคมี)

ตรี วท.บ.(เคมี)

54 อ.ดร.อัจฉรา  แกลวกลา อาจารย เอก วท.ด.(เคมี) 0134 เคมีเชิงฟสิกส  อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

ขาราชการ โท วท.ม.(เคมี)

ตรี วท.บ.(เคมี)

55 ผศ. ดร.รัชดาภรณ  ปนทะรส ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(เคมี) เคมี 0133 เคมีอนินทรีย  

โท วท.ม.(เคมี)

ตรี วท.บ.(เคมี)

56 อ.ดร.เพชรลดา  กันทาดี อาจารย เอก วท.ด.(เคมี) 0133 เคมีอนินทรีย  อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท วท.ม.(เคมี)

ตรี วท.บ.(เคมี)

57 ผศ. ดร.ศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Chemistry) เคมี 0132 เคมีวิเคราะห  

ขาราชการ โท วท.ม.(เคมี)

ตรี วท.บ.(เคมี)

58 ผศ. ดร.ศิราภรณ  ชื่นบาล ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(ชีววิทยา) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   1804 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  

โท M.B.A.(Finance)

โท วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)

ตรี วท.บ.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

59 ผศ. ดร.ชอทิพา  สกูลสิงหาโรจน ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Genetics and Cell Biology) พันธุวิศวกรรมพืช 0147 พันธุศาสตร

 โท M.Sc.(Genetics and Cell Biology)

ตรี วท.บ.(ชีวเคมี)

60 ผศ. ดร.วราภรณ  แสงทอง ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Plant Breeding) พันธุศาสตรประยุกต 0147 พันธุศาสตร อยูระหวางยื่นขอ ศ.

 โท วท.ม.(เกษตรศาสตร-ปรับปรุงพันธพืช)  

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร-พืชไรนา)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร  

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

61 รศ. ดร.แสงทอง  พงษเจริญกิต รองศาสตราจารย เอก ปร.ด.(อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร) อณูพันธุศาสตร พันธุศาสตร 0147 พันธุศาสตร   

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

62 ผศ.ทุเรียน  ทาเจริญ ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(เกษตรศาสตร) พันธุศาสตร 0147 พันธุศาสตร

ขาราชการ ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

63 อ. ดร. ยุพเยาว คบพิมาย อาจารย เอก Ph.D (Ecology and Evolution) 0147 พันธุศาสตร อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท วท.ม.(พันธุศาสตร)

  ตรี วท.บ.(ชีวทยา)

64 ผศ.กองกาญจน  ดุลยไชย ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) วิทยาการคอมพิวเตอร  1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรี วท.บ.(สถิติ)

65 ผศ. ดร.สนิท  สิทธิ ผูชวยศาสตราจารย เอก ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) เครือขายคอมพิวเตอร 1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ  

โท วท.ม.(สถิติประยุกต)

ตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

66 ผศ.ภานุวัฒน เมฆะ ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) วิทยาการคอมพิวเตอร  1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

67 ผศ.ดร.พาสน ปราโมกขชน ผูชวยศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) เทคโนโลยีสารสนเทศ 1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ    

 โท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

68 อ.ดร.ปวีณ เขื่อนแกว อาจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

69 อ.ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันตกุล อาจารย เอก Ph.D.(Computer Science)  1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท M.Sc.(Computer Networks)

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

70 อ.ดร.นภัสถ  จันทรมี อาจารย เอก D.Eng.(Materials Science )     0161 วัสดุศาสตร อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท วท.ม.(ฟสิกสประยุกต)

ตรี วท.บ.(วัสดุศาสตร)

71 ผศ. ดร.วิรันธชา  เครือฟู ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Nanoscience and Nanotechnology) วัสดุศาสตร  0161 วัสดุศาสตร อยูระหวางยื่นขอ รศ.

โท วท.ม.(วัสดุศาสตร)

ตรี วท.บ.(ฟสิกส)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

1

2

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

สาขาวิชาสถิติศาสตร คณะวิทยาศาสตร

ใหกําหนดสาขาวิชาเคมีเปนสาขาวิชา (Discipline) และมีแขนงวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของทางเคมี ที่กลาวมาขางตนเปนอนุสาขาวิชา  (Sub-Discipline) เปนสาขาวิชาที่แตกตางจาก ก.พ.อ. กําหนด 

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2562 มีมติเห็นชอบ ตามขอเสนอของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ตามหนังสือคณะวิทยาศาสตรแจงเวียน 

ที่  อว 69.5.1.1/109 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 และมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2562 มีมติเห็นชอบ ตามขอเสนอของสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ตามหนังสือคณะวิทยาศาสตรแจงเวียน 

ใหกําหนดอนุสาขาวิชาทั้งหมดของกลุมสังคมศาสตร สาขาวิชา 6113 สถิติศาสตร (Statistics)  ไดแก 611301 สถิติ (Statistics)  611302 สถิติประยุกต (Applied Statistics)

611303 ชีวสถิติ (Biostatistics) 610304 คณิตศาสตรสถิติ (Mathematical Statistics) 611305 การวิเคราะหสถิติ (Statistical Analysis) 611306 วิทยาการขอมูล (Data Science) และ

611307 วิทยาการประกันภัย (Actuarial Data Science)

เพื่อใหสอดคลองกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและผูทรงคุณวุฒิที่อยูในกลุมวิทยาศาสตรธรรมชาติ เปนสาขาวิชาที่แตกตางจาก ก.พ.อ. กําหนด

มาเปนอนุสาขาวิชาของกลุมวิทยาศาสตรธรรมชาติ สาขาวิชา 0000 สถิติศาสตร (Statistics) ซึ่งมี 1 อนุสาขาคือ 000000 สถิติ (Statistics) 000000 สถิติประยุกต (Applied Statistics) 000000 ชีวสถิติ (Biostatistics)

000000 คณิตศาสตรสถิติ (Mathematical Statistics)  000000 การวิเคราะหสถิติ (Statistical Analysis) 000000 วิทยาการขอมูล (Data Science) 000000 วิทยาการประกันภัย (Actuarial Data Science)

ที่  อว 69.5.1.1/109 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 และใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบ

        บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ (บัญชีรายชื่อที่คณาจารยกําหนดสาขาวิชาที่แตกตางจากที่ ก .พ.อ.กําหนด)

ยืนยันสาขาวิชาเดิม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

กําหนดสาขาวิชาใหม



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

1 รศ. ดร.ยงยุทธ  ขามสี่ รองศาสตราจารย เอก วท.ด.(พืชสวน) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 5125 เทคโนโลยีหลังการ    

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร) พืชสวน เก็บเกี่ยว   

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

2 รศ. ดร.วิวัฒน  หวังเจริญ รองศาสตราจารย เอก ปร.ด.(เทคโนโลยีอาหาร) เทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร-พัฒนา  1809 วิทยาศาสตรและ 180902 เทคโนโลยีอาหาร อยูระหวางยื่นขอ ศ.

ขาราชการ โท วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร) ผลิตภัณฑทางประสาทสัมผัส เทคโนโลยีอาหาร

 ตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)

3 รศ. ดร.สมเกียรติ  จตุรงคล้ําเลิศ รองศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล 1110 วิศวกรรมเครื่องกล  

โท วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน)  

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

4 รศ.จักรพงษ  พิมพพิมล รองศาสตราจารย โท วท.ม.(เกษตรศาสตร) อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5125 เทคโนโลยีหลังการ    

ตรี ทษ.บ.(พืชศาสตร) เก็บเกี่ยว   

5 ผศ. ดร.กรผกา  อรรคนิตย ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1809 วิทยาศาสตรและ    

โท วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร    

ตรี วท.บ.(วิทยาศาสตรการอาหาร)

6 ผศ. ดร.ฉวีวรรณ  พันธไชยศรี ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1809 วิทยาศาสตรและ    

โท วท.ม.(ชีวเคมี) การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร   

ตรี วท.บ.(เทคนิคการแพทย)

7 ผศ. ดร.ชนวัฒน  นิทัศนวิจิตร ผูชวยศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) วิศวกรรมเครื่องกล 1110 วิศวกรรมเครื่องกล  

โท วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)  

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

8 ผศ. ดร.โชติพงศ  กาญจนประโชติ ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D. in Engineering(Bio-Industrial 

Mechatronics Engineering)

วิศวกรรมเกษตร 1118 วิศวกรรมเกษตรและ

จักรกลเกษตร

111801 วิศวกรรมเกษตร

โท วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)   

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)

9 ผศ. ดร.ทิพาพร  คําแดง ผูชวยศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) วิศวกรรมเครื่องกล 1110 วิศวกรรมเครื่องกล  

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอาหาร)  

10 ผศ. ดร.ธนศิษฏ  วงศศิริอํานวย ผูชวยศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) วิศวกรรมเครื่องกล 1110 วิศวกรรมเครื่องกล  

โท วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)  

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

11 ผศ. ดร.นําพร  ปญโญใหญ ผูชวยศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) วิศวกรรมเครื่องกล 1110 วิศวกรรมเครื่องกล  

โท วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)  

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

12 ผศ. ดร.ฤทธิชัย  อัศวราชันย ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Food Engineering and Bioprocess Technวิศวกรรมอาหาร 1119 วิศวกรรมอาหาร  

โท วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร)  

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอาหาร)

13 ผศ. ดร.หยาดฝน  ทนงการกิจ ผูชวยศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมอาหาร) วิศวกรรมอาหาร 1119 วิศวกรรมอาหาร 111901 วิศวกรรมเกษตรและ

โท วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) อาหาร

ตรี วท.บ.(วิศวกรรมกระบวนการ)

14 ผศ.ดร.ธีระพล  เสนพันธุ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1809 วิทยาศาสตรและ  

 ตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) อาหาร เทคโนโลยีอาหาร  

15 อ.ดร.ศิวโรฒ  บุญราศรี อาจารย เอก ปร.ด.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร)   0165 วิทยาศาสตรพอลิเมอร อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

  โท วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร)  

 ตรี วท.บ.(เทคโนโลยียาง)

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

16 อ.ดร.พิไลวรรณ  พรประสิทธิ์ อาจารย เอก วท.ด.(เคมี)   0165 วิทยาศาสตรพอลิเมอร อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

  โท วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร)  

 ตรี วท.บ.(เคมี)

17 รศ. ดร.พูนพัฒน  พูนนอย รองศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมอาหาร) วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหาร 1119 วิศวกรรมอาหาร 111901 วิศวกรรมเกษตรและ

โท วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร) อาหาร

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)

18 รศ. ดร.วิจิตรา  แดงปรก รองศาสตราจารย เอก ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร) วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร 1809 วิทยาศาสตรและ 180902 เทคโนโลยีอาหาร

ขาราชการ โท วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) เทคโนโลยีอาหาร

ตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)

19 รศ.บัณฑิต  หิรัญสถิตยพร รองศาสตราจารย โท วศ.ม.(วิศวกรรมโครงสราง) วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1118 วิศวกรรมเกษตรและ  

 ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร) จักรกลเกษตร  

20 รศ.เสมอขวัญ  ตันติกุล รองศาสตราจารย โท กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเกษตร 1118 วิศวกรรมเกษตรและ  

โท วศ.ม.(เครื่องจักรกลเกษตร) จักรกลเกษตร  

ตรี คอ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

21 รศ. ดร.จตุรภัทร  วาฤทธิ์ รองศาสตราจารย เอก Ph.D.(Biological Systems Engineering) วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหาร 1119 วิศวกรรมอาหาร 111901 วิศวกรรมเกษตรและ

โท M.Sc.(Biological Systems Engineering) อาหาร

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

22 ผศ. ดร.ฐิตินันท  รัตนพรหม ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Polymer Engineering) เทคโนโลยีการยาง   0165 วิทยาศาสตรพอลิเมอร  

ตรี วท.บ.(วัสดุศาสตร)   

23 ผศ. ดร.นักรบ  นาคประสม ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Food Engineering) วิศวกรรมอาหาร 1119 วิศวกรรมอาหาร 111901 วิศวกรรมเกษตรและ

โท วศ.ม.(วิศวกรรมการอาหาร) อาหาร

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)

24 ผศ. ดร.สุเนตร  สืบคา ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Agricultural Process Engineering) วิศวกรรมเกษตร 1118 วิศวกรรมเกษตรและ  อยูระหวางยื่นขอ รศ.

ขาราชการ โท วศ.ม.(เครื่องจักรกลเกษตร) จักรกลเกษตร  

ตรี วท.บ.(เกษตรศึกษา-เกษตรกลวิธาน)

25 ผศ.ดริญญา  มูลชัย ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร) เทคโนโลยีพอลิเมอร 0165 วิทยาศาสตรพอลิเมอร  

ตรี วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

26 ผศ.สมโภชน  โกมลมณี ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(ชีววิทยา) เทคโนโลยีการแชเยือกแข็งอาหาร 5125 เทคโนโลยีหลังการ  

ตรี วท.บ.(ชีววิทยา) เก็บเกี่ยว  

27 ผศ. ดร.ชลินดา  อริยเดช ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(ชีววิทยา) ชีววิทยา 0141 ชีววิทยา  

โท วท.ม.(การสอนชีววิทยา)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

28 ผศ. ดร.กาญจนา  นาคประสม ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Food Processing) วิศวกรรมอาหาร 1119 วิศวกรรมอาหาร 111901 วิศวกรรมเกษตรและ

โท วศ.ม.(วิศวกรรมการอาหาร) อาหาร

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)

29 อ.ดร.ชนันทภัสร  ราษฎรนิยม อาจารย เอก Ph.D.(Packaging Technology) 1809 วิทยาศาสตรและ อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) เทคโนโลยีอาหาร

ตรี วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)

30 อ.ดร.ปวาลี  ชมภูรัตน อาจารย เอก Ph.D.(Food Science) 1809 วิทยาศาสตรและ อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท M.Sc.(Food Science) เทคโนโลยีอาหาร

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะเศรษฐศาสตร

1 รศ. ดร.ศิริพร  กิรติการกุล รองศาสตราจารย เอก ปร.ด.(บริหารธุรกิจ-ภาคภาษาอังกฤษ) เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร  อยูระหวางยื่นขอ ศ.

 โท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร) เกษียณอายุ 1 ต.ค.62

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

2 รศ. ดร.สุรชัย  กังวล รองศาสตราจารย เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร-การบริหารองคการภาครัฐและเอเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร  

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

ตรี ทษ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

3 รศ. ดร.อารีย  เชื้อเมืองพาน รองศาสตราจารย เอก วท.ด.(เกษตรศาสตรเชิงระบบ) เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร  

โท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)

ตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตรการเงิน)

4 รศ.ธนรักษ  เมฆขยาย รองศาสตราจารย โท วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร) เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรเกษตร 6103 เศรษฐศาสตร 610320 เศรษฐศาสตรเกษตร อยูระหวางยื่นขอ ศ.

 ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

5 ผศ. ดร.ชนิตา  พันธุมณี ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(เกษตรศาสตรเชิงระบบ) เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร  

โท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)

ตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร)

6 ผศ. ดร.ธรรญชนก  เพชรานนท ผูชวยศาสตราจารย เอก ศ.ด.(เศรษฐศาสตร) เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร  

โท ศ.ม.

ตรี ศ.บ.

7 ผศ. ดร.นันทพรรดิ์  นิตยพงศชัย ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Economics) เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร  

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตร)

ตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตรการเงิน)

8 ผศ. ดร.นิโรจน  สินณรงค ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Applied Economics) เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร  

โท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

9 ผศ. ดร.นิศาชล  ลีรัตนากร ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(เกษตรศาสตรเชิงระบบ) เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร  

โท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)

ตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร)

10 ผศ. ดร.พัชรินทร  สุภาพันธ ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(เกษตรศาสตรเชิงระบบ) เศรษฐศาสตรเกษตร 6103 เศรษฐศาสตร 610320 เศรษฐศาสตรเกษตร

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

11 ผศ. ดร.มนตรี  สิงหะวาระ ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(เกษตรศาสตรเชิงระบบ) เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร  

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตร)

ตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร)

12 ผศ. ดร.วราภรณ  นันทะเสน ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Applied Economics) เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร  

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

13 รศ. ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย รองศาสตราจารย เอก ปร.ด.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร  

 โท วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ตรี ทษ.บ.(สัตวศาสตร)

14 ผศ. ดร.เกศสุดา  สิทธิสันติกุล ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Environmental  Management) การจัดการทรัพยากรและ 5301 การจัดการทรัพยากร  

โท วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม) สิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ตรี วท.บ.(การพยาบาลและผดุงครรภ)

15 ผศ. ดร.ขนิษฐา  เสถียรพีระกุล ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(ปฐพีศาสตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 6103 เศรษฐศาสตร 610316 เศรษฐศาสตร

โท วท.ม.(การจัดการทรัพยากร) สิ่งแวดลอม

ตรี วท.บ.(ภูมิศาสตร) และทรัพยากรธรรมชาติ

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะเศรษฐศาสตร

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

16 ผศ. ดร.รภัสสรณ  คงธนจารุอนันต ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(เศรษฐศาสตรประยุกต) เศรษฐศาสตรสหกรณ 6103 เศรษฐศาสตร  

โท ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

ตรี บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)

17 ผศ.น้ําเพ็ชร  วินิจฉัยกุล ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 6103 เศรษฐศาสตร 610316 เศรษฐศาสตร

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร) สิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติ

18 ผศ.ดร.วรรณวิไล  จุลพันธ ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Agricultural Economics) เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

19 ผศ.ดร.ศิวรัตน  กุศล ผูชวยศาสตราจารย เอก ศ.ด.(เศรษฐศาสตร หลักสูตรนานาชาต)ิ เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร

โท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)

ตรี บธ.บ.(การตลาด)

20 ผศ.ดร.เก  นันทะเสน ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Applied Economics) เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

21 Assist. Prof. Dr.Jorge Fidel ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Agricultural Economics) เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร

Barahona Cases โท M.Sc.(Agricultural Economics)

ตรี Bachelor(Agronomic Engineering)

22 รศ. ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ รองศาสตราจารย เอก ค.ด.(พัฒนศึกษา) เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสหกรณ 6103 เศรษฐศาสตร 610327 เศรษฐศาสตรสหกรณ

โท ทษ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

23 ผศ. ดร.พิมพชนก  สังขแกว ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(ยุทธศาสตรการพัฒนา) เศรษฐศาสตรสหกรณ 6103 เศรษฐศาสตร 610327 เศรษฐศาสตรสหกรณ

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

ตรี ค.บ.(การศึกษานอกระบบ-ภาษาไทย)

24 ผศ.พรศักดิ์  โพธิอุโมงค ผูชวยศาสตราจารย โท ทษ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ) เศรษฐศาสตรสหกรณ 6103 เศรษฐศาสตร 610327 เศรษฐศาสตรสหกรณ

ตรี ทษ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

25 ผศ.กฤตวิทย  อัจฉริยะพานิชกุล  ผูชวยศาสตราจารย เอก ศ.ด.(เศรษฐศาสตร (หลักสูตรนานาชาต)ิ) เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร   

โท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ตรี วท.บ.(สถิติ)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะพัฒนาการทองเที่ยว

1 อ.รักธิดา ศิริ พิทักษกิจนุกูร อาจารย โท M.Sc.(Hospitality Management) 9151 การทองเที่ยวและการ 915102 การจัดการการทองเที่ยว  อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท ศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) โรงแรม

ตรี ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน)

2 ผศ. ดร.ไพศาล  กาญจนวงศ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(การบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา) เทคโนโลยีสารสนเทศ 1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ 180607 ระบบสารสนเทศ เกษียณอายุ 1 ต.ค.62

โท ศศ.ม.(บริหารการพัฒนา)

ตรี ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร)

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

3 อ.ดร.มนสิชา อินทจักร อาจารย โท ปร.ด.(การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม)      9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท ศศ.ม.(การจัดการนันทนาการและการทองเที่ยว)  

ตรี ศศ.บ.(พัฒนาการทองเที่ยว)

4 อ.ดร.ปานแพร เชาวประยูร อุดม

รักษาทรัพย

อาจารย เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร-การบริหารอุตสาหกรรมบริการ)   9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915102 การจัดการการทองเที่ยว อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท ศศ.ม.(ภูมิภาคศึกษา)

ตรี ศศ.บ.(ประวัติศาสตร)

5 อ.ดร.อัครพงศ อั้นทอง อาจารย เอก

Ph.D.(Tourism and Environmental Economics)

 9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915102 การจัดการการทองเที่ยว อยูระหวางยื่นขอ รศ. 

โดยวิธีพิเศษ

โท Master(Tourism Economics and the Environment)

โท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ

1 ศ. ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ ศาสตราจารย เอก Ph.D.(Entomology) ชีววิทยา ชีววิทยา ชีววิทยา 0141 ชีววิทยา  

โท M.S.(Entomology)

ตรี วท.บ.(กีฏวิทยา)

2 รศ. ดร.วีระพล  ทองมา รองศาสตราจารย เอก Ph.D.(Extension Education) สังคมศาสตร สังคมศาสตร 9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915102 การจัดการการทองเที่ยว

โท ทษ.ม.(สงเสริมการเกษตร)

ตรี ทษ.บ.(เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร)

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะศิลปศาสตร

1 รศ.มธุรส  สวางบํารุง รองศาสตราจารย โท กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) 1) จิตวิทยา 1) จิตวิทยา 6104 จิตวิทยา   

ขาราชการ ตรี ศษ.บ.(การแนะแนว) 2) จิตวิทยาการแนะแนว 2) จิตวิทยาการแนะแนว

ตรี ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

2 ผศ. ดร.จารุลักษณ  งามลักษณ ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Linguistics) Linguistics และการสอนภาษาอังกฤษ 6501 ศึกษาศาสตร 650125 การสอนภาษาอังกฤษ    

ขาราชการ โท M.Ed.(Teaching of English to Speakers of Other Languages)    

โท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

3 ผศ. ดร.ชนาพร  ขันธบุตร ผูชวยศาสตราจารย เอก ค.ด.(พลศึกษา) พลศึกษา 6501 การศึกษา 650149 พลศึกษา

โท ศศ.ม.(พลศึกษา)

ตรี รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร)

ตรี ศศ.บ.(พลศึกษา)

4 ผศ. ดร.บังอร  ศิริสัญลักษณ ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Sociology) สังคมวิทยา 6110 สังคมวิทยา   เกษียณอายุ 1 ต.ค.62

โท สส.ม.

ตรี อ.บ.(ภูมิศาสตร)

5 ผศ. ดร.ลัดดา  จิตตคุตตานนท ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(สื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร 6105 นิเทศศาสตร   

ขาราชการ โท ว.ม.(สื่อสารมวลชน)

ตรี ศศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)

6 ผศ. ดร.เสาวลักษณ  ชายทวีป ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Sociology) สังคมวิทยา 6110 สังคมวิทยา   

ขาราชการ โท สม.ม.(สังคมวิทยา)

ตรี ศศ.บ.(จิตวิทยา)

7 ผศ. ดร.อภิชาติ  ไตรแสง ผูชวยศาสตราจารย เอก ค.ด.(พลศึกษา) พลศึกษา 6501 การศึกษา 650149 พลศึกษา

โท กศ.ม.(พลศึกษา)

ตรี กศ.บ.(พลศึกษา)

8 ผศ.กิติพงษ  ขัติยะ ผูชวยศาสตราจารย โท ค.ม.(พลศึกษา) พลศึกษา 6501 ครุศาสตร 650149 พลศึกษา

ขาราชการ ตรี ค.บ.(พลศึกษา)

9 ผศ.ชยุตภัฎ  คํามูล ผูชวยศาสตราจารย โท ศศ.ม.(ภาษาและวรรณกรรมลานนา) ภาษาไทย 7101 ภาษาไทย   

ตรี ศศ.บ.(ภาษาไทย)

10 ผศ.ลลิดา  ภูทอง ผูชวยศาสตราจารย โท M.A.(Applied Linguistics) ภาษาอังกฤษ 7104 ภาษาอังกฤษ   

ตรี กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

Diploma Teaching of English as a Foreign Language

11 ผศ.ศิริพร  มณีชูเกตุ ผูชวยศาสตราจารย โท ศศ.ม.(ภาษาศาสตร) ภาษาศาสตร 7401 ภาษาศาสตร   

ตรี ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีไทย)

12 ผศ.โสพิน  โตธิรกุล ผูชวยศาสตราจารย โท สม.ม.(สังคมวิทยา) สังคมวิทยา 6110 สังคมวิทยา   

ขาราชการ ตรี วท.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

13 ผศ. ดร.นิคม  มูลเมือง ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D. การพยาบาลชุมชน 3701 พยาบาลศาสตร 370104 การพยาบาลสุขภาพ

โท วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร) ชุมชน

ตรี ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร)

ตรี ประกาศนียบัตร(วิชาพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง)

14 ผศ. ดร.วิรัตน  คําศรีจันทร ผูชวยศาสตราจารย เอก ศษ.ด.(ประชากรศึกษา) การบริหารงานสาธารณสุข 6105 นิเทศศาสตร  

โท ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) มูลฐาน

ตรี วท.บ.(เวชนิทัศน)

15 ผศ.ดาราณี  ชุมทอง ผูชวยศาสตราจารย โท ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) ภาษาศาสตรประยุกต 6501 ศึกษาศาสตร 650125 การสอนภาษาอังกฤษ

ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

16 ผศ.ศิริกาญจน  จันทรเรือง ผูชวยศาสตราจารย โท ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน) ภาษาอังกฤษ 6501 ศึกษาศาสตร 650125 การสอนภาษาอังกฤษ

ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะศิลปศาสตร

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

17 ผศ.หทยา  อนันตสุชาติกุล ผูชวยศาสตราจารย โท M.A.(Language Studies) ภาษาศาสตร-การวิเคราะห 7401 ภาษาศาสตร     

ตรี อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) วาทกรรมเชิงวิพากษ (Linguistics-

Critical Discourse Analysis)

18 ผศ.สุภาพร มโนวงศ ผูชวยศาสตราจารย โท ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ  7104 ภาษาอังกฤษ      

ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)   

19 ผศ.ดร.ธาตรี  รอดชํานาญ ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D. (Development Education) การสอนภาษาอังกฤษ 6501 ศึกษาศาสตร 650125 การสอนภาษาอังกฤษ    

โท M.A. (Teaching English)

ตรี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

20 ผศ.ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด. (ไทยศึกษา) ภาษาศาสตร 7401 ภาษาศาสตร      

โท ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมลานนา)

ตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)

21 ผศ.ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร) โบราณคดี 7601 โบราณคดี      

โท ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร)

ตรี ร.บ. (รัฐศาสตร)

22 อ.ดร.เมธี วงศวีระพันธุ อาจารย เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร) 6104 จิตวิทยา อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก)

ตรี วท.บ.(จิตวิทยา)

23 อ.ดร.สุนทร คํายอด อาจารย เอก ศศ.ด.(ภาษาไทย 7101 ภาษาไทย อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท ศศ.ม.(ภาษาไทย)

ตรี ศศ.บ.(ภาษาไทย)

24 อ.ดวงหทัย ลือดัง อาจารย โท อ.ม.(ภาษาไทย) 7101 ภาษาไทย อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

ตรี อ.บ.(ภาษาไทย)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

1 ผศ.นภาวรรณ  อาชาเพ็ชร ผูชวยศาสตราจารย โท ศศ.ม.(นิเทศศาสตร) นิเทศศาสตร 6105 นิเทศศาสตร    

ตรี นศ.บ.(นิเทศศาสตร)

2 อ.พีราวิชญ  ภาคนนทกุล อาจารย โท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)  1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ  อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 ตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

3 ผศ.พิริยะ  กาญจนคงคา อาจารย โท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) คอมพิวเตอร  1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ตรี บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

1 ผศ. ดร.ชนกันต  จิตมนัส ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(การจัดการสิ่งแวดลอม(หลักสูตรนานาชาต)ิ) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   อยูระหวางยื่นขอ รศ.

 โท M.Sc.(Medical Microbiology) (โรคสัตวน้ํา)  

โท M.Sc.(Fisheries)

ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ตรี วท.บ.(วาริชศาสตร)

2 อ.ดร.สุดาพร ตงศิริ อาจารย เอก วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม. (ชีววิทยา)

ตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร)

3 อ.ดร.กระสินธุ หังสพฤกษ อาจารย เอก ปร.ด. (วิทยาศาสตรทางทะเล)  5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)

ตรี วท.บ. (ชีววิทยา)

4 ผศ.ดร.นิสรา กิจเจริญ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา    

 ตรี วท.บ. (ประมง)

5 อ.ดร.บัญชา ทองมี อาจารย เอก Ph.D. (Aquaculture)  5503 ชีววิทยาประมง  อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)

ตรี ทษ.บ. (สาขาสัตวศาสตร ประมงน้ําจืด)

6 อ.ดร.อุดมลักษณ สมพงษ อาจารย เอก วท.ด. (ชีววิทยา)  5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม. (ชีววิทยา)

ตรี วท.บ. (จุลชีววิทยา)

7 ผศ. ดร.บัญญัติ  มนเทียรอาสน ผูชวยศาสตราจารย เอก Dr. sc. agr.(Animal Science) เทคโนโลยีทางการประมง 5502 เทคโนโลยีการประมง  

โท วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)

ตรี วท.บ.(ชีววิทยา)

8 รศ. ดร.เกรียงศักดิ์  เมงอําพัน รองศาสตราจารย เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) การประมง การประมง  5502 เทคโนโลยีการประมง อยูระหวาง

 โท M.Sc.(Aquaculture) โปรดเกลาฯ ศ.

ตรี วท.บ.(วาริชศาสตร)

9 รศ. ดร.นิวุฒิ  หวังชัย รองศาสตราจารย เอก Ph.D.(Applied Biochemistry) การประมง การประมง 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

โท วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)

ตรี วท.บ.(วาริชศาสตร)

10 ผศ. ดร.จงกล  พรมยะ ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(ชีววิทยา) วิทยาการประมง  5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  อยูระหวางยื่นขอ รศ.

 โท วท.ม.(ชีววิทยา)

ตรี ทษ.บ.(สัตวศาสตร)

11 ผศ. ดร.จิราพร  โรจนทินกร ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Aquatic Biosciences) การประมง 5504 เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา  

ขาราชการ โท วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

ตรี วท.บ.(รังสีเทคนิค)

12 ผศ. ดร.ชาตรี  วิระสิทธิ์ ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) การประมง 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

โท วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

ตรี ทษ.บ.(สัตวศาสตร)

13 ผศ. ดร.ดวงพร  อมรเลิศพิศาล ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) การประมง  5504 เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา 5504 เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา  อยูระหวางยื่นขอ รศ.

 โท วท.ม.(เภสัชวิทยา)

ตรี พย.บ.(พยาบาลศาสตร)

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

14 ผศ. ดร.เทพรัตน  อึ้งเศรษฐพันธ ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) การทําฟารมปลา 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

โท M.Sc.(Aquaculture)

ตรี วท.บ.(วาริชศาสตร)

15 ผศ. ดร.ประจวบ  ฉายบุ ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(ชีววิทยา) วิทยาศาสตรการประมง 5505 วาริชศาสตร  

โท วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม)

ตรี วท.บ.(วาริชศาสตร)

16 รศ. ดร.อภินันท  สุวรรณรักษ รองศาสตราจารย เอก Doctour(D ECOLOGIE, BIODIVESITE ET 

EVOLUTION)

ชีววิทยาประมง ชีววิทยาประมง  5503 ชีววิทยาประมง  

ขาราชการ เอก ปร.ด.(เกษตรศาสตร)

โท วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)

ตรี ทษ.บ.(สัตวศาสตร)

17 ผศ.ทิพสุคนธ  พิมพพิมล ผูชวยศาสตราจารย โท M.Sc.(Marine and Fisheries Science) วิทยาศาสตรการประมง  5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  อยูระหวางยื่นขอ รศ.

 ตรี วท.บ.(ประมง)

18 อ.ดร.ดารชาต เทียมเมือง อาจารย เอก ปร.ด. (การจัดการประมง) 5508 การจัดการประมง อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท วท.ม. (การจัดการประมง)

ตรี วท.บ. (ประมง)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม

1 รศ. ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รองศาสตราจารย เอก D.Sc.(Forest Ecology) นิเวศวิทยาปาไม นิเวศวิทยาปาไม 5303 ชีววิทยาปาไม 530302 นิเวศวิทยาปาไม

โท วท.ม.(วนศาสตร)

ตรี วท.บ.(วนศาสตร)

2 ผศ. ดร.เยาวนิตย  ธาราฉาย ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยา

ชาติพันธุ)

พฤกษศาสตร 0142 พฤกษศาสตร  

โท วท.ม.(ชีววิทยา)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

3 ผศ.จรัสพิมพ  บุญญานันต ผูชวยศาสตราจารย โท MLA(Landscape Architecture) ภูมิสถาปตยกรรม 1501 สถาปตยกรรมศาสตร 150104 ภูมิสถาปตยกรรม

ตรี สถ.บ.(สถาปตยกรรม)

4 รศ. ดร.ณัชวิชญ  ติกุล รองศาสตราจารย เอก วศ.ด.(การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ) การออกแบบสถาปตยกรรม การออกแบบสถาปตยกรรม 1501 สถาปตยกรรมศาสตร 150101 สถาปตยกรรม

โท คพ.ม.(เคหการ) เพื่อสิ่งแวดลอม เพื่อสิ่งแวดลอม

ตรี คอ.บ.(สถาปตยกรรม)

5 รศ. ดร.อรทัย  มิ่งธิพล รองศาสตราจารย เอก วท.ด.(วนศาสตร) 1) อุทกวิทยาลุมน้ํา 1) อุทกวิทยาลุมน้ํา 5301 การจัดการทรัพยากร 530102 การจัดการลุมน้ํา

โท วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 2) การจัดการทรัพยากรลุมน้ําที่สูง 2) การจัดการทรัพยากรลุมน้ําที่สูง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตรี ศศ.บ.(ภูมิศาสตร)

6 ผศ. ดร.แทนวุธธา  ไทยสันทัด ผูชวยศาสตราจารย เอก ศศ.ด.(การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการ

ทองเที่ยว)

วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8505 ประวัติศาสตรศิลป  

โท ศศ.ม.(ภาพพิมพ)

ตรี ศป.บ.(ภาพพิมพ)

7 ผศ. ดร.ลักษณา  สัมมานิธิ ผูชวยศาสตราจารย เอก ผ.ด.(การวางแผนภาคและเมือง) การวางแผนภาคและเมือง 1503 การผังเมือง  

โท ผ.ม.(การวางผังเมือง)

ตรี วท.บ.(ภูมิศาสตร)

8 ผศ.รมยชลีรดา  ดานวันดี ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ) เทคโนโลยีภูมิทัศน (การวางแผน 1501 สถาปตยกรรมศาสตร 150104 ภูมิสถาปตยกรรม อยูระหวางยื่นขอ รศ.

 ตรี ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน) ออกแบบพื้นที่นันทนาการ)

9 ผศ.อัจฉรี  เหมสันต ผูชวยศาสตราจารย โท ผ.ม.(การวางผังเมือง) ออกแบบและวางผังภูมิทัศน 1501 สถาปตยกรรมศาสตร 150104 ภูมิสถาปตยกรรม

ตรี ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน) ภูมิสถาปตยกรรมระดับบานและ

ชุมชนเมือง วางผังเมืองและ

สิ่งแวดลอม

10 อ.บรรจง สมบูรณชัย อาจารย โท ศศ.ม.(นิเทศศาสตร) 1501 สถาปตยกรรมศาสตร 150104 ภูมิสถาปตยกรรม อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

ตรี ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)

11 ผศ.ภูวเดช วงศโสม ผูชวยศาสตราจารย โท สถ.ม.(สถาปตยกรรม) สถาปตยกรรม 1501 สถาปตยกรรมศาสตร 150101 สถาปตยกรรม      

ตรี สถ.บ.(สถาปตยกรรม)

12 ผศ.ดร.วิทยา ดวงธิมา ผูชวยศาสตราจารย เอก D.Eng.(Science and Advanced Technology 

(Architecture and Urban System Design))

สถาปตยกรรผังเมือง 1501 สถาปตยกรรมศาสตร 150105 สถาปตยกรรผังเมือง      

โท ผ.ม.(การวางผังชุมชน)

ตรี คอ.บ.(สถาปตยกรรม)

13 อ.ดร.นิกร มหาวัน อาจารย เอก Ph.D.(Civil Engineering and Geosciences 

(Remote Sensing))

1503 การผังเมือง อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม) 

ตรี วทบ.(ภูมิศาสตร)

14 อ.ยุทธภูมิ เผาจินดา อาจารย โท สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) 1501 สถาปตยกรรมศาสตร 150104 ภูมิสถาปตยกรรม อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

ตรี ภ.สถ.บ.(ภูมิสถาปตยกรรม)

15 ผศ.พันธศักดิ์ ภักดี ผูชวยศาสตราจารย โท สถ.ม.(สถาปตยกรรม) 1501 สถาปตยกรรมศาสตร 150101 สถาปตยกรรม      

ตรี สถ.บ.(สถาปตยกรรม)

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

16 รศ.ศิริชัย  หงษวิทยากร รองศาสตราจารย โท M.L.Arch.(Landscape Architecture) ภูมิสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม 1501 สถาปตยกรรมศาสตร 150104 ภูมิสถาปตยกรรม      

ตรี สถ.บ.(สถาปตยกรรมศาสตร)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี

1 รศ. ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย เอก Ph.D.(Agriculture-Ruminant Nutrition) สัตวศาสตร สัตวศาสตร 5114 สัตวศาสตร    

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร-การผลิตสัตว)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร)

2 ผศ. ดร.ทองเลียน  บัวจูม ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Agriculture-Animal Science) สัตวศาสตร 5114 สัตวศาสตร    

โท วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

ตรี ทษ.บ.(สัตวศาสตร)

3 ผศ. ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Agriculture) สัตวศาสตร 5114 สัตวศาสตร    

ขาราชการ โท M.Sc.(Agriculture)

ตรี วท.บ.(เคมี)

4 ผศ. ดร.วิวัฒน  พัฒนาวงศ ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สัตวศาสตร 5114 สัตวศาสตร    

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว)

5 ผศ.ธนนันท  ศุภกิจจานนท ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(สัตวศาสตร) สัตวศาสตร 5114 สัตวศาสตร    

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว)

6 ผศ.ไพโรจน  ศิลมั่น ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(เกษตรศาสตร) สัตวศาสตร 5114 สัตวศาสตร    

ขาราชการ ตรี ทษ.บ.(โคนม-โคเนื้อ)

7 ผศ. ดร.บัญชา  พงศพิศาลธรรม ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Biochemistry) สัตวศาสตร 4126 สัตวแพทยศาสตรศึกษา  

ขาราชการ โท M.Sc.(Agriculture)

ตรี สพ.บ.

8 ผศ. ดร.ประภากร  ธาราฉาย ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Animal Functional Anatomy) สัตวปก 5114 สัตวศาสตร  

โท วท.ม.(สัตวศาสตร)

ตรี ทษ.บ.(สัตวศาสตร-สัตวปก)

9 ผศ.ไพโรจน  พงศกิดาการ ผูชวยศาสตราจารย ตรี สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร) สัตวศาสตร 4121 เวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทย  

10 อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ อาจารย เอก วท.ด.(อายุรศาสตรสัตวแพทย) 4122

อายุรศาสตรทางสัตวแพทย

412202 อายุรศาสตรสัตวเลี้ยง

เปนอาหาร

อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท วท.ม. (อายุรศาสตรสัตวปก)

ตรี สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร)

11 อ.ดร.จํารูญ  มณีวรรณ อาจารย เอก Ph.D.(Animal Science) 5114 สัตวศาสตร อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท วท.ม. (เกษตรศาสตร)

ตรี ทษ.บ. (สัตวศาสตร)

12 อ.ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง อาจารย เอก ปร.ด. (สัตวศาสตร) 5114 สัตวศาสตร อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท วท.ม. (สัตวศาสตร)

ตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร)

13 อ.ดร.จุฬากร  ปานะถึก อาจารย เอก ปร.ด. (สัตวศาสตร) 5114 สัตวศาสตร อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

ตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร)

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ

1 ผศ. ดร.ฑีฆา  โยธาภักดี ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Economics and Management of Tropica    เศรษฐศาสตร 6103 เศรษฐศาสตร   อยูระหวางยื่นขอ รศ.

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร)

2 รศ. ดร.ณัฐพร  จันทรฉาย รองศาสตราจารย เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ 1801 เทคโนโลยีชีวภาพและ 180101 เทคโนโลยีชีวภาพ   

 โท วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ชีวสารสนเทศ

ตรี วท.บ.(การประมง)

3 ผศ. ดร.ตะวัน  ฉัตรสูงเนิน ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Sciences (Biotechnology)) เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร 0145 เทคโนโลยีชีวภาพ   

โท วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) และเทคโนโลยีการอาหาร

ตรี วท.บ.(สัตวศาสตร)

4 ผศ. ดร.ประดุง  สวนพุฒ ผูชวยศาสตราจารย เอก D.Eng.(Applied Science for Electronics and Maฟสิกส 0151 ฟสิกส  

โท วท.ม.(ฟสิกส)

ตรี วท.บ.(ฟสิกส)

5 ผศ. ดร.ประเทือง  โชคประเสริฐ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1809 วิทยาศาสตรและ     

โท วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร  

ตรี ทษ.บ.(เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร)

6 ผศ. ดร.วรรณา  มังกิตะ ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Biotechnology) ชีววิทยา 0141 ชีววิทยา -  

โท M.Sc.(Biosystem Studies)

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)

7 ผศ. ดร.วีรนันท  ไชยมณี ผูชวยศาสตราจารย เอก วท.ด.(จุลชีววิทยาประยุกต) เทคโนโลยีชีวภาพ 1801 เทคโนโลยีชีวภาพและ 180101 เทคโนโลยีชีวภาพ อยูระหวางยื่นขอ รศ.

โท วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ชีวสารสนเทศ

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

8 อ. ดร.พิชญาพร  อายุมั่น อาจารย เอก ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาต)ิ)  1801 เทคโนโลยีชีวภาพและ 180101 เทคโนโลยีชีวภาพ อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ชีวสารสนเทศ

ตรี วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

9 อ. ดร.ภัทราพร  ผูกคลาย อาจารย เอก Doctor of Philosophy in Science (Life Sciences    0141 ชีววิทยา อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม.(เภสัชวิทยา)

ตรี  วท.บ.(สัตววิทยา)

10 ผศ. ดร.กมลพร  ปานงอม ผูชวยศาสตราจารย เอก D.Eng.(Plasma-Bio Display) ชีววิทยา 0141 ชีววิทยา   

โท วท.ม.(ชีววิทยา)

ตรี วท.บ.(ชีววิทยา)

11 อ. ดร.อิศรา  วัฒนนภาเกษม อาจารย เอก ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร)    1809 วิทยาศาสตรและ อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) เทคโนโลยีอาหาร

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร)

12 อ. ดร.ดุจดาว  คนยัง อาจารย เอก Ph.D.(Animal Science)    5114 สัตวศาสตร อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท Master of Science in Agriculture

โท วท.ม.(สัตวศาสตร)

ตรี วท.บ.(สัตวศาสตร)

13 อ. ดร.พิชิตร  วรรณคํา อาจารย เอก ปร.ด.(สัตวศาสตร)    5114 สัตวศาสตร อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม.(การผลิตสัตว)

ตรี วท.บ.(สัตวศาสตร)

14 อ. ดร.วรศิลป  มาลัยทอง อาจารย เอก Ph.D.(Animal Science)    5114 สัตวศาสตร อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

ตรี วท.บ.(สัตวศาสตร)

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

15 อ. ดร.จักรกฤช  เตโช อาจารย เอก Ph.D.(Technology (International Program))    0107 วิทยาการคอมพิวเตอร อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

16 ผศ. ดร.ธนากร  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Agroforestry) เกษตรปาไม 5301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

  

 โท วท.ม.(วนศาสตร)

ตรี วท.บ.(วนศาสตร)

17 ผศ. ดร.ปวีณา  ฉัตรสูงเนิน ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Arts-Education) ภาษาศาสตรประยุกต 6501 ศึกษาศาสตร   

ขาราชการ โท ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)

ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

18 ผศ. ดร.มัชฌิมา  ศุภวิมลพันธ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

6110 สังคมวิทยา   

โท วท.ม.(การจัดการทรัพยากร)

ตรี วท.บ.(ศึกษาศาสตร-เกษตร)

18 ผศ. ดร.รัฐพงศ  ปกแกว ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Food Science) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1809 วิทยาศาสตรและ 180902 เทคโนโลยีอาหาร

โท วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร

ตรี วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

20 ผศ. ดร.วรัญู  รีรมย ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร-การบริหารเพื่อการพัฒนาสุขภาวพลศึกษา 6501 การศึกษา   

โท ค.ม.(พลศึกษา)

ตรี ค.บ.(พลศึกษา)

21 ผศ. ดร.ศศิกานต  คูวัฒนา ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(สถิติประยุกต) สถิติ      6113 สถิติศาสตร   

โท วท.ม.(สถิติประยุกต)

ตรี วท.บ.(สถิติศาสตร)

22 ผศ. ดร.ศิริพร  พันธุลี ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร-การศึกษาเพื่อบริหารทรัพยากรมจิตวิทยา และสังคมวิทยา  -  6104 จิตวิทยา  อยูระหวางยื่นขอ รศ.

 โท วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)

ตรี ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)

23 ผศ. ดร.แหลมไทย  อาษานอก ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Life Sciences) วนศาสตร 5303 ชีววิทยาปาไม   

โท วท.ม.(วนศาสตร)

ตรี วท.บ.(วนศาสตร)

24 ผศ.กรรณิการ  กาญจันดา ผูชวยศาสตราจารย โท ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ 6501 ศึกษาศาสตร   

ตรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ตรี ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)

25 ผศ.ธรรมศักดิ์  พันธุแสนศรี ผูชวยศาสตราจารย โท วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน) วิศวกรรมพลังงาน  1110 วิศวกรรมเครื่องกล   

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)

26 อ. ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ อาจารย เอก Ph.D.(Computer Science and Information Engi  0107 วิทยาการคอมพิวเตอร   อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

ตรี วท.บ.(ศาสตรคอมพิวเตอร)

27 ผศ. ดร.วัฒนา  วณิชชานนท ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร-การบริหารเพื่อการพัฒนาสุขภาวการศึกษา   6501 การศึกษา   

โท กศ.ม.(พลศึกษา)

ตรี วท.บ.(สันทนาการ)

28 ผศ.ดร.กฤษดา  พงษการัณยภาส ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Development Education) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

5301 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

    

 โท ศศ.ม.(การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม)

ตรี วท.บ.(สงเสริมการเกษตร)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

29 ผศ.ดร.ตอลาภ  คําโย ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(วนศาสตร) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

5301 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

    

 โท วท.ม.(วนศาสตร)

ตรี วท.บ.(วนศาสตร)

30 อ. ดร.วิกานดา  ใหมเฟย อาจารย เอก Ph.D. in Rural Development(Organization and Management) 6110 สังคมวิทยา 611006 การพัฒนาชุมชน อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท MAB(Agribusiness Management)

ตรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

31 อ.ดร.ลักขณา พันธุแสนศรี อาจารย เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร-การบริหารอุตสาหกรรมบริการ) 6802 บริหารธุรกิจ อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท บธ.ม.(พาณิชยอิเล็กทรอนิกส)

  ตรี บธ.บ.(การตลาด)



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร  

1 ผศ.กมลวรรณ  ศุภวิญู ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง) ประมง  5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ตรี วท.บ.(วาริชศาสตร)

2 ผศ.ชลดรงค  ทองสง ผูชวยศาสตราจารย โท ศศ.ม.(การจัดการมุนษยกับสิ่งแวดลอม) สิ่งแวดลอมศึกษา  5302 การจัดการสิ่งแวดลอม

ตรี ศศ.บ.(พัฒนาการทองเที่ยว)

3 ผศ.เบญจมาศ  ณ ทองแกว ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ) การทองเที่ยว 9151 การทองเที่ยวและ 915102 การจัดการการทองเที่ยว

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร) การโรงแรม

4 ผศ.อํานาจ  รักษาพล ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ) การทองเที่ยว 9151 การทองเที่ยวและ 915102 การจัดการการทองเที่ยว

ตรี ศศ.บ.(พัฒนาการทองเที่ยว) การโรงแรม

5 ผศ.ยุทธนา สวางอารมย ผูชวยศาสตราจารย โท วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)  ประมง 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

ตรี วท.บ.(วาริชศาสตร)

6 อ.ดร.ชุมพล  แกวสม อาจารย เอก Ph.D. (Political science (International Studies)) 6101 รัฐศาสตร 610101 610101 การเมืองการ

ปกครอง 

(Government)

อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท รป.ม.

ตรี บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)

7 อ.ดร.ศุทธิกานต  คงคลาย อาจารย เอก D.B.A.(Business Administration) บริหารธุรกิจ 6802 บริหารธุรกิจ อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

โท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ตรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

วิทยาลัยบริหารศาสตร

1 รศ. ดร.เฉลิมชัย  ปญญาดี รองศาสตราจารย เอก ศษ.ด.(ประชากรศึกษา) 1) บริหารการพัฒนา 1) บริหารการพัฒนา 9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม  

โท ศษ.ม.(ประชากรศึกษา) 2) วางแผนและพัฒนาชนบท 2) วางแผนและพัฒนาชนบท

ตรี วท.บ.(จิตวิทยา)

2 ผศ. ดร.บงกชมาศ  เอกเอี่ยม ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Sociology) พัฒนาชนบท 6110 สังคมวิทยา 611005 การพัฒนาสังคม

ขาราชการ โท สม.ม.(สังคมวิทยา)

ตรี วท.บ.(จิตวิทยา)

3 ผศ. ดร.ปรารถนา  ยศสุข ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Rural Sociology) สังคมวิทยาชนบท (การจัดชุมชน/ 6110 สังคมวิทยา 611007 การพัฒนาชนบท

โท วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) สงเสริมและพัฒนาเกษตรและ

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร) ทรัพยากร)

4 ผศ. ดร.ศราภา  ศุทรินทร ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร(การบริหารองคการภาครัฐและเอนิติศาสตร 6704 กฎหมายสังคม  

โท น.ม.(กฎหมายระหวางประเทศ)

ตรี น.บ.(นิติศาสตร)

5 ผศ. ดร.สถาพร  แสงสุโพธิ์ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร - การบริหารเทคโนโลย)ี บริหารการพัฒนา 6102 รัฐประศาสนศาสตร 610208 บริหารรัฐกิจและ

บริหารธุรกิจ

โท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

ตรี ทษ.บ.(พืชศาสตร-พืชผัก)

ตรี วท.บ.(สุขศึกษา)

6 ผศ. ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร) การบริหารการพัฒนา 6102 รัฐประศาสนศาสตร 610208 บริหารรัฐกิจและ

บริหารธุรกิจ

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ตรี รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร)

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

7 ผศ. ดร.เอกพิชญ  ชินะขาย ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร-การศึกษาเพื่อบริหาร

ทรัพยากรมนุษย)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 6102 รัฐประศาสนศาสตร 610202 การบริหารทรัพยากร

มนุษย

โท รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)

ตรี ศศ.บ.(รัฐศาสตร)

8 อ. ดร.วินิจ  ผาเจริญ อาจารย เอก Ph.D.(Political Science)  6101 รัฐศาสตร  อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท ร.ม.(การเมืองการปกครอง)

ตรี ศน.บ.(รัฐศาสตรการปกครอง)

9 อ. ดร.ธรรมพร  ตันตรา อาจารย เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร-การบริหารองคการภาครัฐและ

เอกชน)

 6102 รัฐประศาสนศาสตร 610206 การบริหารงานทองถิ่น อยูระหวางยื่นขอ ผศ.

 โท วท.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

ตรี ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

1 ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Energy Technology) พืชไร 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

โท วท.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)

ตรี วท.บ.(ฟสิกส)

2 ผศ. ดร.ธเนศ  ไชยชนะ ผูชวยศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมพลังงาน) เทคโนโลยีพลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน      

โท วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน)

ตรี วท.บ.(ฟสิกส)

3 รศ. ดร.นัฐพร  ไชยญาติ รองศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมพลังงาน) วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมพลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

 โท วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน)

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)

4 ผศ. ดร.ชวโรจน  ใจสิน ผูชวยศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมเกษตร) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด)

5 ผศ. ดร.ชูรัตน  ธารารักษ ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) วิศวกรรมเครื่องกล 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

ตรี คอ.บ.(เครื่องกล)

6 ผศ. ดร.ธงชัย  มณีชูเกตุ ผูชวยศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา) ฟสิกส 1113 วิศวกรรมไฟฟา   

โท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

ตรี วท.บ.(ฟสิกส)

7 ผศ. ดร.นิกราน  หอมดวง ผูชวยศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน)

ตรี ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

8 ผศ. ดร.สราวุธ  พลวงษศรี ผูชวยศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมพลังงาน) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน)

ตรี วท.บ.(ฟสิกสประยุกต)

9 ผศ. ดร.อัครินทร  อินทนิเวศน ผูชวยศาสตราจารย เอก Ph.D.(Physics) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   อยูระหวางยื่นขอ รศ.

โท วท.ม.(ฟสิกส)

ตรี วท.บ.(ฟสิกส)

10 ผศ.เสริมสุข  บัวเจริญ ผูชวยศาสตราจารย โท วศ.ม.(วิศวกรรมการเชื่อม) อุตสาหการ 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

ตรี คอ.บ.(อุตสาหการ)

11 ผศ.ดร.ยิ่งรักษ อรรถเวชกุล ผูชวยศาสตราจารย เอก ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

ตรี วศ.บ.(วิศวกรมอิเล็กทรอนิคส)

12 ผศ.กิตติกร สาสุจิตต ผูชวยศาสตราจารย โท วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

13 ผศ.ดร.สุลักษณา  มงคล ผูชวยศาสตราจารย เอก วศ.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)

14 ผศ.ดร.รจพรรณ  นิรัญศิลป ผูชวยศาสตราจารย เอก พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วท.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา)

ตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร)

15 ผศ.ดร.จุฑาภรณ  ชนะถาวร ผูชวยศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมเคม)ี พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วท.ม.(เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ)

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ระดับ วุฒิการศึกษา

การศึกษา หมายเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา รหัส 4 หลัก สาขาวิชา รหัส 6 หลัก อนุสาขาวิชา

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

         บัญชีรายชื่อการกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง ยืนยันสาขาวิชาเดิม กําหนดสาขาวิชาใหม

(ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) (ระบุสาขาวิชา และ รหัสตามบัญชี 4 หรือ 6 หลัก) 

16 ผศ.ดร.ปริญ  คงกระพันธ ผูชวยศาสตราจารย เอก วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) วิศวกรรรมเครื่องกล 1110 วิศวกรรมเครื่องกล   

โท วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

ตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร)
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