
ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

คณะเทคโนโลยกีำรประมงและทรัพยำกรทำงน  ำ

1 ผศ. ดร.ชนกนัต์  จติมนัส ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาต)ิ) การเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า การเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ รศ.

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

โท M.Sc.(Fisheries)

ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ตรี วท.บ.(วาริชศาสตร์)

2 อ.ดร.สุดาพร ตงศิริ อาจารย์ เอก วท.ด. (เทคโนโลยีชวีภาพ) เทคโนโลยีการประมง 5502 เทคโนโลยีการประมง   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม. (ชวีวทิยา)

ตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

3 อ.ดร.กระสินธุ ์หงัสพฤกษ์ อาจารย์ เอก ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ทางทะเล) เทคโนโลยีการประมง 5502 เทคโนโลยีการประมง    อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม. (วทิยาศาสตร์ทางทะเล)

ตรี วท.บ. (ชวีวทิยา)

4 อ.ดร.นิสรา กจิเจริญ อาจารย์ เอก ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตวน์้้า) การเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 ตรี วท.บ. (ประมง)

5 อ.ดร.บัญชา ทองมี อาจารย์ เอก Ph.D. (Aquaculture) ชวีวทิยาประมง 5503 ชวีวทิยาประมง    อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม. (วทิยาศาสตร์การประมง)

ตรี ทษ.บ. (สาขาสัตวศาสตร์ ประมงน้้าจดื)

6 อ.ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ อาจารย์ เอก วท.ด. (ชวีวทิยา) เทคโนโลยีการประมง 5502 เทคโนโลยีการประมง    อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม. (ชวีวทิยา)

ตรี วท.บ. (จุลชวีวทิยา)

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

โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์การประมง)

ตรี วท.บ.(ชวีวทิยา)

8 รศ. ดร.เกรียงศักดิ์  เมง่อ้าพัน รองศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชวีภาพ) การประมง การประมง การประมง 5502 เทคโนโลยีการประมง อยู่ระหวา่ง

 โท M.Sc.(Aquaculture) โปรดเกล้าฯ ศ.

ตรี วท.บ.(วาริชศาสตร์)

9 รศ. ดร.นิวุฒ ิ หวังชัย รองศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Applied Biochemistry) การประมง การประมง 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า  

โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์การประมง)

ตรี วท.บ.(วาริชศาสตร์)

10 ผศ. ดร.จงกล  พรมยะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(ชวีวทิยา) วทิยาการประมง การประมง 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ รศ.

 โท วท.ม.(ชวีวทิยา)

ตรี ทษ.บ.(สัตวศาสตร์)

11 ผศ. ดร.จริาพร  โรจน์ทินกร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Aquatic Biosciences) การประมง 5504 เทคโนโลยีชวีภาพสัตวน์้้า  

ข้ำรำชกำร โท วท.ม.(เทคโนโลยีชวีภาพ)

ตรี วท.บ.(รังสีเทคนิค)

12 ผศ. ดร.ชาตรี  วริะสิทธิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) การประมง 5001 การเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า  

โท วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน์้้า)

ตรี ทษ.บ.(สัตวศาสตร์)

13 ผศ. ดร.ดวงพร  อมรเลิศพศิาล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชวีภาพ) การประมง เทคโนโลยีชวีภาพสัตวน์้้า 5504 เทคโนโลยีชวีภาพสัตวน์้้า  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ รศ.

 โท วท.ม.(เภสัชวทิยา)

ตรี พย.บ.(พยาบาลศาสตร์)

14 ผศ. ดร.เทพรัตน์  อึ้งเศรษฐพันธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชวีภาพ) การท้าฟาร์มปลา 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า  

โท M.Sc.(Aquaculture)

ตรี วท.บ.(วาริชศาสตร์)

15 ผศ. ดร.ประจวบ  ฉายบุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(ชวีวทิยา) วทิยาศาสตร์การประมง 5505 วาริชศาสตร์  

โท วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)

ตรี วท.บ.(วาริชศาสตร์)

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

16 ผศ. ดร.อภนิันท์  สุวรรณรักษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Doctour(D ECOLOGIE, BIODIVESITE ET EVOLUTION)ชวีวทิยาประมง ชวีวทิยาประมง  5503 ชวีวทิยาประมง    อยู่ระหวา่งย่ืนขอ รศ.

ข้ำรำชกำร เอก ปร.ด.(เกษตรศาสตร์)

โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์การประมง)

ตรี ทษ.บ.(สัตวศาสตร์)

17 ผศ.ทิพสุคนธ ์ พมิพพ์มิล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท M.Sc.(Marine and Fisheries Science) วทิยาศาสตร์การประมง 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ รศ.

 ตรี วท.บ.(ประมง)

คณะบรหิำรธุรกิจ

18 รศ. ดร.จ้าเนียร  บุญมาก รองศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร์-การศึกษาเพือ่บริหาร

ทรัพยากรมนุษย์)

การตลาด การตลาด 6802 บริหารธรุกจิ 680214 การตลาด    

โท บธ.ม.(บริหารธรุกจิ)

ตรี ทษ.บ.(บริหารธรุกจิการเกษตร)  

19 ผศ. ดร.กชพร  ศิริโภคากจิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Doctorate of Business Administ(International 

Finance)

การเงนิ 6802 บริหารธรุกจิ 680215 การเงนิ    

โท บช.ม.(การบัญชทีั่วไป)

ตรี ศศ.บ.(การบัญช)ี

20 ผศ. ดร.กญัญพ์ัสว ี กล่อมธงเจริญผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก กจ.ด.(การจัดการธรุกจิ) การจัดการ 6802 บริหารธรุกจิ 680201 การจัดการ    

โท บธ.ม.(การจัดการ)

ตรี บธ.บ.(การเงนิและการธนาคาร)

21 ผศ. ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(การบัญช)ี การบัญชี การบัญชี 6801 การบัญชี     อยู่ระหวา่งย่ืนขอ รศ.

 โท บช.ม.(การบัญช)ี

ตรี บช.บ.(การบัญช)ี

22 ผศ. ดร.ชัยวัฒน์  ใบไม้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(International Business Admin) การจัดการ 6802 บริหารธรุกจิ 680201 การจัดการ    

โท M.S(Business Administration)

โท บธ.ม.(การจัดการ)

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมเคร่ืองกล)

23 ผศ. ดร.ทัดพงศ์  อวโิรธนานนท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Accounting,Finance and Economics) การเงนิ 6802 บริหารธรุกจิ 680215 การเงนิ     อยู่ระหวา่งย่ืนขอ รศ.

 โท บธ.ม.

ตรี วท.บ.(วทิยาการคอมพวิเตอร์)

24 ผศ. ดร.ประภัสสร  วรรณสถติย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Business Administration (หลักสูตร

นานาชาต)ิ)

การจัดการ 6802 บริหารธรุกจิ 680201 การจัดการ    

โท บธ.ม.(บริหารธรุกจิ)

ตรี นศ.บ.

25 ผศ. ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Doctor of Business Administration การตลาด 6802 บริหารธรุกจิ 680214 การตลาด    

โท บธ.ม.(บริหารธรุกจิ)

ตรี ศษ.บ.(บริหารธรุกจิ)

26 ผศ. ดร.ภัทริกา  มณีพันธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(การบริหารการพัฒนา(การบริหารธรุกจิ-

การตลาด))

การตลาด 6802 บริหารธรุกจิ 680214 การตลาด    

โท M.B.A.(Marketing)

โท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)

ตรี บช.บ.(การบัญช)ี

27 ผศ. ดร.ภูษณิศา  เตชเถกงิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Entrepreneurship and Small Business 

Management)

การตลาด 6802 บริหารธรุกจิ 680214 การตลาด    

โท บธ.ม.(บริหารธรุกจิ)

ตรี B.A.(English Language Communication)

28 ผศ. ดร.มาณวนิ  สงเคราะห์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(การบริหารธรุกจิ (ภาคภาษาอังกฤษ)) การจัดการ 6802 บริหารธรุกจิ 680201 การจัดการ    

โท M.B.A.(Finance)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

ตรี ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)

29 ผศ. ดร.รัชนียา  บังเมฆ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารธรุกจิ-การบัญช)ี การบัญชี 6801 การบัญชี    

โท บช.ม.(บัญช)ี

ตรี บช.บ.(บัญช)ี

30 ผศ. ดร.อายุส  หยู่เย็น ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารธรุกจิ (ภาคภาษาอังกฤษ)) การตลาด 6802 บริหารธรุกจิ 680214 การตลาด    

โท บธ.ม.(บริหารธรุกจิ)

ตรี นศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

31 ผศ.ดร.กลุชญา  แวน่แกว้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (การบัญช)ี การบัญชี 6801 การบัญชี      

โท บัญชมีหาบัณฑติ (บัญช)ี 

ตรี ศิลปศาสตรบัณฑติ (การจัดการทั่วไป-การบัญช)ี

32 อ.ดร.ศฐา  วรุณกลู อาจารย์ เอก ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (การบัญช)ี การบัญชี 6801 การบัญชี      อยู่ระหวา่งย่ืนขอผศ.

 โท Master of Business Administration (Accounting) 

ตรี บัญชบีัณฑติ

33 ผศ.ชลลดา  เลิฟ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท บธ.ม.(การบัญชเีพือ่การวางแผนและควบคุม) การบัญชี 6801 การบัญชี      

ตรี บธ.บ.(การบัญช)ี

34 ผศ.ดลยา  ไชยวงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท บช.ม.(การบัญช)ี การบัญชี 6801 การบัญชี      

ตรี บช.บ.(การบัญช)ี

35 ผศ.โสภณ  ฟองเพชร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท M.B.A.(Finance) บริหารธรุกจิ 6802 บริหารธรุกจิ      

ตรี บธ.บ.(การบริหาร)

36 ผศ. ดร.สัตยา  ตันจันทร์พงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก บธ.ด.(การบริหารธรุกจิ) การบัญชี 6801 การบัญชี     

ข้ำรำชกำร โท บธ.ม.

ตรี บช.บ.

37 ผศ. ดร.กติตินุช  ชุลิกาวทิย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Business Administration) เทคโนโลยีสารสนเทศทางธรุกจิ    6802 บริหารธรุกจิ 680204 การจัดการขอ้มูล

สารสนเทศหรือระบบ

สารสนเทศเพือ่การ

จัดการ

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

ตรี บช.บ.(บัญช)ี

38 ผศ. ดร.ธดิารัตน์  ชลประเสริฐสุข ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร์-การศึกษาเพือ่บริหาร

ทรัพยากรมนุษย์)

กฎหมาย    6708 กฎหมายธรุกจิ   

โท น.ม.(กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา)

ตรี น.บ.(นิติศาสตร์)

ป.บัณฑติ เนติบัณฑติ

39 ผศ. ดร.วยิะดา  ชัยเวช ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(การบริหารธรุกจิ) บริหารธรุกจิ (การตลาด)    6802 บริหารธรุกจิ 680214 การตลาด

โท บธ.ม.(บริหารธรุกจิ)

ตรี บธ.บ.(การตลาด)

40 ผศ. ดร.ศิริกลุ  ตุลาสมบัติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Management Science (หลักสูตร

นานาชาต)ิ)

การเงนิและบัญชี    6802 บริหารธรุกจิ 680215 การเงนิ

โท M.B.A.(Finance)

ตรี บช.บ.(การบัญชตี้นทุน)

41 ผศ.ฉตัร   ชูชื่น ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (สถติิประยุกต-์การ

จัดการระบบสารสนเทศ)

ระบบสารสนเทศทางธรุกจิ    6802 บริหารธรุกจิ 680204 การจัดการขอ้มูล

สารสนเทศ หรือ

ระบบสารสนเทศเพือ่

การจัดการ

ตรี บริหารธรุกจิบัณฑติ (คอมพวิเตอร์ธรุกจิ)

คณะผลติกรรมกำรเกษตร
42 รศ. ดร.ธรีนุช  เจริญกจิ รองศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Horticulture) พชืสวน พชืสวน 5104 พชืสวน   

โท M.Sc.(Postharvest Physiology)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

43 รศ. ดร.นคเรศ  รังควัต รองศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร 5131 ส่งเสริมการเกษตร  

ข้ำรำชกำร โท ทษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตร)

ตรี ทษ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร)

44 รศ. ดร.ศุภธดิา  อ้่าทอง รองศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Soil Fertility and Soil Organic Matter Turnover)ปฐพศีาสตร์ ปฐพศีาสตร์ 5143 ปฐพศีาสตร์  

โท วท.ม.(ปฐพศีาสตร์)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

45 รศ. ดร.อานัฐ  ตันโช ศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Applied Biological Sciences) ปฐพศีาสตร์ ปฐพศีาสตร์ ปฐพศีาสตร์ 5143 ปฐพศีาสตร์  

ข้ำรำชกำร โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

46 ผศ. ดร.กงัสดาล  กนกหงษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Community Development) พัฒนาชุมชน 6110 สังคมวทิยา 611006 การพัฒนาชุมชน

โท ศศ.ม.(พัฒนาชนบทศึกษา)

ตรี ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)

47 ผศ. ดร.จรีาภรณ์  อนิทสาร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Doktor der Agrarwissenschaften(Soil Science and Land Evaluation)ปฐพศีาสตร์ 5143 ปฐพศีาสตร์  

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

48 ผศ. ดร.เฉลิมศรี  นนทสวัสดิ์ศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Dr. sc. agr.(Horticulture) การปรับปรุงพันธุพ์ชื และ    5101 การปรับปรุงพันธุพ์ชื

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์) เทคโนโลยีชวีภาพ  

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  

49 ผศ. ดร.ชติ  อนิปรา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(พชืสวน) พชืสวน 5104 พชืสวน  

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

50 ผศ. ดร.ณัฏฐ์พัชร  เถยีรวรกานต์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(ชวีวทิยา) กฏีวทิยา 5106 กฎีวทิยา 510602 อนุกรมวธิานของแมลง

ข้ำรำชกำร โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

51 ผศ. ดร.ณัฐดนัย  ลิขติตระการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(สัตววทิยา) สัตววทิยา 0143 สัตววทิยา  

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

52 ผศ. ดร.นพพร  บุญปลอด ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Doktor der Agrarwissenschaften(Agricultural) พขืสวน 5104 พชืสวน   

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี ทษ.บ.(พชืศาสตร์)

53 ผศ. ดร.ปฏภิาณ  สุทธกิลุบุตร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Applied Bioscience and Biotechnology) ปฐพศีาสตร์ 5143 ปฐพศีาสตร์   

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

54 ผศ. ดร.พหล  ศักดิ์คะทัศน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Population and Development) สถติิประยุกต์   5131 ส่งเสริมการเกษตร

โท สต.ม.(สถติิ)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

55 ผศ. ดร.พุฒสิรรค ์ เครือค้า ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) ส่งเสริมการเกษตร 5131 ส่งเสริมการเกษตร  

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี ทษ.บ.(พชืศาสตร์-ไมผ้ล)

56 ผศ. ดร.เรืองชัย  จูวัฒนส้าราญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เกษตรเขตร้อน) พชืไร่ 5102 พชืไร่  

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์-พชืไร่)

ตรี ทษ.บ.(พชืไร่)

57 ผศ. ดร.วชิญภ์าส  สังพาลี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก D.Sc.(Biology and Geosciences - Plant Ecology) นิเวศวทิยาป่าไม้ 5303 ชวีวทิยาป่าไม้ 530302 นิเวศวทิยาป่าไม้

โท วท.ม.(วนศาสตร์)

ตรี วท.บ.(วนศาสตร์)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

58 ผศ. ดร.วณีา  นิลวงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(ปฐพวีทิยา) ปฐพศีาสตร์ 5143 ปฐพศีาสตร์  

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

59 ผศ. ดร.สายสกลุ  ฟองมูล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Community Development) พัฒนาชุมชน 6110 สังคมวทิยา 611006 การพัฒนาชุมชน

โท Master of Management(Development Management)

ตรี บธ.บ.(การตลาด)

60 ผศ. ดร.สุรีย์วัลย์  เมฆกมล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Mycology) โรคพชืวทิยา 5105 โรคพชืวทิยา  

โท วท.ม.(ชวีวทิยา)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

61 ผศ.ฉนัทนา  วชิรัตน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์) การปรับปรุงพันธุพ์ชื 5101 การปรับปรุงพันธพุชื  

ตรี ทษ.บ.(พชืศาสตร์)

62 ผศ.นพดล  จรัสสัมฤทธิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท M.Ag.Sc.(Horticulture) พชืสวน 5104 พชืสวน   

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์-พชืสวน)

63 ผศ.พาวนิ  มะโนชัย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์) พชืสวน 5104 พชืสวน   

ตรี ทษ.บ.(พชืศาสตร์)

64 ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Plant Genetics) พชืสวน 5104 พชืสวน   

โท วท.ม.(พชืสวน) / M.Sc.(Agriculture)

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพชื)

65 อาจารย์ ดร.อรพนิธุ ์สฤษดิ์น้า อาจารย์ เอก Ph.D. in Agricultural Science(Science of 

Biological Resources)

พชืศาสตร์ 5103 พชืศาสตร์  อยู่ระหวา่งขอ ผศ.

 โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

66 ผศ. ดร.วนิัย วริิยะอลงกรณ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(พชืสวน) พชืสวน 5104 พชืสวน  

 โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี ทษ.บ.(พชืศาสตร์)

67 ผศ. ดร.ชนิพันธ ์ ธนารุจ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Horticulture) พชืสวน 5104 พชืสวน  

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี ทษ.บ.(พชืศาสตร์-ไมผ้ล)

68 อาจารย์ ดร.วาสนา วรุิญรัตน์ อาจารย์ เอก วท.ด.(ปฐพศีาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต)ิ

ปฐพศีาสตร์ 5143 ปฐพศีาสตร์  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์-พชืไร่)

69 อาจารย์ ดร.ปิยะ  พละปัญญา อาจารย์ เอก วท.ด.(ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) การส่งเสริมการเกษตร 5131 การส่งเสริมการเกษตร  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร)

ตรี นิเทศศาสตรบัณฑติ

วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

70 ผศ. ดร.ศมาพร  แสงยศ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(กฏีวทิยา) กฏีวทิยา 5106 กฎีวทิยา  

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี วท.บ.(อารักขาพชื-โรคพชืวทิยา)

71 รศ. ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น รองศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Rural Development) ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชุมชนส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชุมชน 6110 สังคมวทิยา 611006 การพัฒนาชุมชน

โท ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

ตรี บธ.บ.(การตลาด)

72 รศ. ดร.สัณห ์ ละอองศรี รองศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(ชวีวทิยา) ไมผ้ล Plant pigments และพชืเคร่ืองดื่ม  5122 เทคโนโลยีการผลิตพชื  

โท วท.ม.(พชืสวน)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

73 ผศ. ดร.เนตรนภา  อนิสลุด ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(พชืไร่) การผลิตพชืและ 5102 พชืไร่ 510202 การผลิตพชืไร่

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์-โรคพชื) สรีรวทิยาพชื

74 ผศ. ดร.สิริวัฒน์  สาครวาสี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Plant Biology) ชวีวทิยาของพชื 5122 เทคโนโลยีการผลิตพชื  

โท M.Sc.(Plant Biology)

ตรี วท.บ.(พฤษศาสตร์)

75 ผศ.วชิชา  ชาลีพรหม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(โรคพชื) อารักขาพชื 5105 โรคพชืวทิยา  

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

คณะพฒันำกำรท่องเท่ียว

76 อ.รักธดิา ศิริ พทิักษ์กจินุกรู อาจารย์ โท M.Sc.(Hospitality Management) การจัดการการท่องเที่ยว 9151 การท่องเที่ยวและการ 915102 การจัดการการท่องเที่ยว  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท ศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) โรงแรม

ตรี ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน)

77 รศ. ดร.วรีะพล  ทองมา รองศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Extension Education) สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 9151 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 915102 การจัดการการ

ท่องเที่ยว

โท ทษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตร)

ตรี ทษ.บ.(เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร)

78 ผศ. ดร.ไพศาล  กาญจนวงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(การบริหารการศึกษาและภาวะผู้น้า) เทคโนโลยีสารสนเทศ 1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ 180607 ระบบสารสนเทศ

โท ศศ.ม.(บริหารการพัฒนา)

ตรี ศศ.บ.(สารนิเทศศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

คณะวิทยำศำสตร์  

79 รศ. ดร.นพมณี  โทปุญญานนท์ รองศาสตราจารย์ เอก Doctor in Applied Biological Science(Cell and Gene Biotechnology)ชวีวทิยา ชวีวทิยา - 0141 ชวีวทิยา  เกษียณอายุ 1 ต.ค.2561

 โท วท.ม.(พชืสวน) การเพาะเลี้ยง-เนื้อเย่ือพชื

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์-พชืสวน)

80 รศ. ดร.มงคล  ถริบุญยานนท์ รองศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Animal Science) เทคโนโลยีชวีภาพ เทคโนโลยีชวีภาพ 0145 เทคโนโลยีชวีภาพ  

ข้ำรำชกำร โท วท.ม.(สัตววทิยา)

ตรี ทษ.บ.(สัตวศาสตร์)

81 รศ. ดร.ลัคนา  วัฒนะชวีะกลุ รองศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(สถติิ) สถติิ สถติิ 6113 สถติิศาสตร์ 611301 สถติิ

ข้ำรำชกำร โท พบ.ม.(สถติประยุกต)์

ตรี วท.บ.(สถติิ)

82 รศ. ดร.วศิน  เจริญตัณธนกลุ รองศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Veterinary Microbiology) จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา 4108 จุลชวีวทิยา  

โท ส.ม.(การวจิัยสาธารณสุข)

ตรี สพ.บ.

83 รศ. ดร.วาที  คงบรรทัด รองศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชวีภาพ) สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ 5114 สัตวศาสตร์  

ข้ำรำชกำร โท วท.ม.(ชวีวทิยา)

ตรี วท.บ.(สัตวศาสตร์)

84 รศ.จักรภพ  วงศ์ละคร รองศาสตราจารย์ โท วท.ม.(คอมพวิเตอร์ศาสตร์) วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ 0107 วทิยาการคอมพวิเตอร์  เกษียณอายุ 1 ต.ค.2561

 ตรี วท.บ.(ฟสิิกส)์

85 รศ.พัฒนพงศ์  เทียนชัย รองศาสตราจารย์ โท วท.ม.(คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 0104 คณิตศาสตร์   

ข้ำรำชกำร ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

86 รศ.รังสิต  ศิริรังษี รองศาสตราจารย์ โท M.Sc.(Computer Science) วทิยาการคอมพวิเตอร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ 0107 วทิยาการคอมพวิเตอร์    เกษียณอายุ 1 ต.ค.2561

 ตรี วท.บ.(เกษตรกลวธิาน)

87 ผศ. ดร.กฤษณะ  ลาน้้าเที่ยง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Applied statistics) สถติิประยุกต์ 6113 สถติิศาสตร์ 611302 สถติิประยุกต์

โท วท.ม.(สถติิประยุกต)์

ตรี วท.บ.(สถติิ)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

88 ผศ. ดร.จรีวรรณ  แซเ่ล้า ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 0112 คณิตศาสตร์ประยุกต์  

โท วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์

ตรี วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์

89 ผศ. ดร.ชูพงษ์  ภาคภูมิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(ฟสิิกส)์ ฟสิิกส์ 0151 ฟสิิกส์  

โท วท.ม.(ฟสิิกส)์

ตรี วท.บ.(ฟสิิกส)์

90 ผศ. ดร.ฐปน  ชื่นบาล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Environmental Engineering) สิ่งแวดล้อม 1804 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  

โท วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

ตรี วท.บ.(วทิย์ฯสิงแวดล้อม)

91 ผศ. ดร.ณัฐพล  เลาหร์อดพันธุ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Physics) เคมอุีตสาหกรรม 1101 วศิวกรรมเคมี 110103 เคมอุีตสาหกรรม

โท วท.ม.(เคมอุีตสาหกรรม)

ตรี วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม)

92 ผศ. ดร.ดารา  ภูสงา่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Doctor rerum naturalium(Mathematics) คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 0104 คณิตศาสตร์   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ รศ.

 โท วท.ม.(คณิตศาสตร์)

ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

93 ผศ. ดร.นิตยา  ตาแมก่ง๋ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เคม)ี วัสดุศาสตร์ 0161 วัสดุศาสตร์  

ตรี วท.บ.(เคม)ี

94 ผศ. ดร.ปวณีา  ภูมสิุทธาผล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Plant Sciences) ชวีวทิยา (การเพาะเลี้ยง 0141 ชวีวทิยา  

โท วท.ม.(เทคโนโลยีชวีภาพ) เนื่อเย่ือ)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

95 ผศ. ดร.ปิยะนุช  เนียมทรัพย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Applied Bioscience) จุลชวีวทิยา 2102 จุลชวีวทิยา  

โท วท.ม.(ชวีวทิยา)

ตรี วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)

96 ผศ. ดร.ไพโรจน์  วงศ์พุทธสิิน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชวีภาพ) เทคโนโลยีชวีภาพ 0145 เทคโนโลยีชวีภาพ    

โท วท.ม.(เทคโนโลยีชวีภาพ)

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร)

97 ผศ. ดร.เรวดี  วงศ์มณีรุ่ง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(วัสดุศาสตร์) วัสดุศาสตร์ 0161 วัสดุศาสตร์  

โท วท.ม.(วัสดุศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม)

98 รศ. ดร.วันจักร  สาทสนิท รองศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 0104 คณิตศาสตร์      

โท วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ตรี วท.บ.(คณิตศาสตร์)

99 ผศ. ดร.วชิาญ  คงธรรม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ศษ.ด.(วทิยาศาสตร์ศึกษา) การศึกษา 6501 การศึกษา  

ข้ำรำชกำร โท วท.ม.(การสอนฟสิิกส)์

ตรี กศ.บ.(ฟสิิกส)์

100 ผศ. ดร.วรัินธชา  เครือฟู ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Nanoscience and Nanotechnology) วัสดุศาสตร์ 0161 วัสดุศาสตร์  

โท วท.ม.(วัสดุศาสตร์)

ตรี วท.บ.(ฟสิิกส)์

101 ผศ. ดร.ศรีกาญจนา  คล้ายเรือง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เภสัชศาสตร์) จุลชวีวทิยา 2102 จุลชวีวทิยา  

โท วท.ม.(จุลชวีวทิยา)

ตรี วท.บ.(ชวีวทิยา)

102 ผศ. ดร.ศิริรัตน์  ไพศาลสุทธชิล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(เคม)ี เคมวีเิคราะห์ 0132 เคมวีเิคราะห์   

ข้ำรำชกำร โท วท.ม.(เคมวีเิคราะห)์

ตรี วท.บ.(เคม)ี



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

103 ผศ. ดร.ศุภรัตน์  นาคสิทธพิันธุ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(วัสดุศาสตร์) วัสดุศาสตร์ 0161 วัสดุศาสตร์  

โท วท.ม.(วัสดุศาสตร์)

ตรี วท.บ.(วัสดุศาสตร์)

104 ผศ. ดร.สุพัตรา  วงศ์แสนใหม่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(วัสดุศาสตร์) วัสดุศาสตร์ 0161 วัสดุศาสตร์  

โท วท.ม.(วัสดุศาสตร์)

ตรี วท.บ.(ฟสิิกส)์

105 ผศ. ดร.อดิศักดิ์  จูมวงษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(ชวีวทิยา) ชวีวทิยา 0141 ชวีวทิยา  

โท วท.ม.(การสอนชวีวทิยา)

ตรี กศ.บ.(ชวีวทิยา)

106 ผศ.ดร.นลิน  วงคข์ัตติยะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Biotechnology) จุลชวีวทิยา 2102 จุลชวีวทิยา  

โท วท.ม.(ชวีวทิยา)

ตรี วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)

107 อ.ดร.ยุวลี  อันพาพรม อาจารย์ เอก Ph.D.(Horticulture) พฤกษศาสตร์ 0142 พฤกษศาสตร์  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม.(พฤกษศาสตร์)

ตรี วท.บ.(พชืศาสตร์)

108 ผศ. ดร.อนรรฆอร  ศรีไสยเพชร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(เทคโนโลยีชวีเคมี) ชวีเคมี 0138 ชวีเคมี   

โท วท.ม.(เทคโนโลยีชวีเคมี)

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)

109 ผศ.กอ่งกาญจน์  ดุลยไชย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(วทิยาการคอมพวิเตอร์) วทิยาการคอมพวิเตอร์ 0107 วทิยาการคอมพวิเตอร์  

ตรี วท.บ.(สถติิ)

110 รศ. ดร.เกรียงไกร  ราชกจิ รองศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 0104 คณิตศาสตร์    

โท วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์    

ตรี วท.บ.(คณิตศาสตร์)

111 รศ. ดร.ธวัลรัตน์  รองศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Chemistry) เคมี เคมี 0131 เคมอีนิทรีย์  

รัตนเดชานาคนิทร์ โท วท.ม.(อนิทรีย์เคม)ี

ข้ำรำชกำร ตรี วท.บ.(เคม)ี

112 รศ. ดร.อรุณี คงดี  อัลเดรด รองศาสตราจารย์ เอก Dr. rer. nat.(Textile Chemistry) เคมี เคมี 0166 วทิยาการสิ่งทอ  

โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์)

ตรี วท.บ.(เคม)ี

113 ผศ. ดร.ชุติมา  คงจรูญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Molecular Biology) เคมี 0138 ชวีเคมี  

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

โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์ชวีภาพ)

ตรี วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-ชวีวทิยา)

114 ผศ. ดร.ฐิติพรรณ  ฉมิสุข ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชวีภาพ) เคมี เคมี 0131 เคมอีนิทรีย์  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ รศ.

 โท วท.ม.(เคม)ี

ตรี วท.บ.(เคม)ี

115 ผศ. ดร.ธานินทร์  แตงกวารัมย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(เคมวีเิคราะห)์ เคมี 0132 เคมวีเิคราะห์  

โท วท.ม.(เคม)ี

ตรี วท.บ.(ชวีวทิยา)

116 ผศ. ดร.นันทฤทธิ์  โชคถาวร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Food Toxicology) เคมี 0138 ชวีเคมี   

ข้ำรำชกำร โท วท.ม.(ชวีเคม)ี

ตรี วท.บ.(เคม)ี

117 ผศ. ดร.ปริศญารัตณ์  สังกะเพศ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 0104 คณิตศาสตร์   ลาออกแต่ 12 พ.ย.2561

 โท วท.ม.(คณิตศาสตร์)    

ตรี ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

118 ผศ. ดร.ภูสิต  ปุกมณี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เคม)ี เคมี 0134 เคมเีชงิฟสิิกส์  

โท วท.ม.(เคม)ี

ตรี วท.บ.(เคม)ี

119 ผศ. ดร.รัชดาภรณ์  ปันทะรส ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เคม)ี เคมี 0133 เคมอีนินทรีย์  

โท วท.ม.(เคม)ี

ตรี วท.บ.(เคม)ี

120 ผศ. ดร.ศักดิ์ชัย  เสถยีรพรีะกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Chemistry) เคมี 0132 เคมวีเิคราะห์  

ข้ำรำชกำร โท วท.ม.(เคม)ี

ตรี วท.บ.(เคม)ี

121 ผศ. ดร.ศิราภรณ์  ชื่นบาล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(ชวีวทิยา) วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   1804 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  

โท M.B.A.(Finance)

โท วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

ตรี วท.บ.(วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

122 ผศ. ดร.สนิท  สิทธิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) เครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 0107 วทิยาการคอมพวิเตอร์  

โท วท.ม.(สถติิประยุกต)์

ตรี วท.บ.(วทิยาการคอมพวิเตอร์)

123 ผศ. ดร.สุภาพร  แสงศรีจันทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Analytical Chemistry) เคมี 0132 เคมวีเิคราะห์  

โท วท.ม.(เคม)ี

ตรี วท.บ.(เคม)ี

124 ผศ. ดร.หนึ่งหทัย  ชัยอาภร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ศษ.ด.(การวจิัยและพัฒนาการศึกษา) สถติิ 6113 สถติิศาสตร์ 611302 สถติิประยุกต์

ข้ำรำชกำร โท วท.ม.(สถติิประยุกต)์

ตรี วท.บ.(สถติิ)

125 ผศ. ดร.อุษารัตน์  รัตนค้านวณ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(วัสดุศาสตร์) เคมอุีตสาหกรรม 0165 วทิยาการพอลิเมอร์  

โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)

ตรี วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม)

126 อ.อรรถวทิ ชังคมานนท์ อาจารย์ โท วท.ม.(วทิยาการคอมพวิเตอร์) วทิยาการคอมพวิเตอร์ 0107 วทิยาการคอมพวิเตอร์  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 ตรี วท.บ.(วทิยาการคอมพวิเตอร์)

127 ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(วทิยาการคอมพวิเตอร์) วทิยาการคอมพวิเตอร์ 0107 วทิยาการคอมพวิเตอร์   

ตรี วท.บ.(วทิยาการคอมพวิเตอร์)

128 อ.ดร.พาสน์ ปราโมกขช์น อาจารย์ เอก ปร.ด.(วทิยาการคอมพวิเตอร์) วทิยาการคอมพวิเตอร์ 0107 วทิยาการคอมพวิเตอร์   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม.(วทิยาการคอมพวิเตอร์)

ตรี วท.บ.(วทิยาการคอมพวิเตอร์)

129 อ.ดร.ปวณี เขื่อนแกว้ อาจารย์ เอก ปร.ด.(วทิยาการคอมพวิเตอร์) วทิยาการคอมพวิเตอร์ 0107 วทิยาการคอมพวิเตอร์   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม.(วทิยาการคอมพวิเตอร์)

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมคอมพวิเตอร์)

130 อ.กติิศักดิ์ โอสถานันต์กลุ อาจารย์ เอก Ph.D.(Computer Science) วทิยาการคอมพวิเตอร์ 0107 วทิยาการคอมพวิเตอร์   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท M.Sc.(Computer Networks)

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมคอมพวิเตอร์)

131 ผศ.จนิตนา  จูมวงษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 0104 คณิตศาสตร์      

ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

132 ผศ.ฉตัรลดา  วงคส์ถาน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(สถติิประยุกต)์ สถติิประยุกต์ 6113 สถติิศาสตร์ 611302 สถติิประยุกต์    

ตรี วท.บ.(สถติิ)

133 ผศ.มัลลิกา  ราชกจิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(สถติิ) สถติิประยุกต์ 6113 สถติิศาสตร์ 611302 สถติิประยุกต์

ตรี วท.บ.(คณิตศาสตร์)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

134 ผศ.เยาวลักษณ์  คงธรรม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ 0104 คณิตศาสตร์   

ตรี ค.บ.(คณิตศาสตร์)

135 ผศ.สิตา  ชากฤษณ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต)์ คณิตศาสตร์ 0104 คณิตศาสตร์  

ตรี วท.บ.(คณิตศาสตร์)

136 ผศ.ดร.พัชรี อนิธนู ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D. Petrochemical Technology เคมอุีตสาหกรรม 1101 วศิวกรรมเคมี 110103 เคมอุีตสาหกรรม

โท M.S.Polymer Science  

ตรี วท.บ.เคมอุีตสาหกรรม

137 ผศ.รุ่งกานต์  ใจวงคย์ะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(สถติิประยุกต)์ สถติิ 6113 สถติิศาสตร์ 611302 สถติิประยุกต์

ข้ำรำชกำร ตรี วท.บ.(สถติิ)

คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร

138 รศ. ดร.ยงยุทธ  ขา้มสี่ รองศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(พชืสวน) เทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว วทิยาการหลังการเกบ็เกี่ยว 5125 เทคโนโลยีหลังการ    

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์) พชืสวน เกบ็เกี่ยว   

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

139 รศ. ดร.ววิัฒน์  หวังเจริญ รองศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(เทคโนโลยีอาหาร) เทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร-พัฒนาเทคโนโลยีอาหาร 1809 วทิยาศาสตร์และ 180902 เทคโนโลยีอาหาร อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ศ.

ข้ำรำชกำร โท วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร) ผลิตภัณฑท์างประสาทสัมผัส เทคโนโลยีอาหาร

 ตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)

140 รศ. ดร.สมเกยีรติ  จตุรงคล์้้าเลิศ รองศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) วศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคร่ืองกล 1110 วศิวกรรมเคร่ืองกล  

โท วศ.ม.(วศิวกรรมพลังงาน)  

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมเคร่ืองกล)

141 รศ.จักรพงษ์  พมิพพ์มิล รองศาสตราจารย์ โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์) อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว 5125 เทคโนโลยีหลังการ    

ตรี ทษ.บ.(พชืศาสตร์) เกบ็เกี่ยว   

142 ผศ. ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(วทิยาศาสตร์การอาหาร) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1809 วทิยาศาสตร์และ    

โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์การอาหาร) การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร    

ตรี วท.บ.(วทิยาศาสตร์การอาหาร)

143 ผศ. ดร.ฉววีรรณ  พันธไ์ชยศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1809 วทิยาศาสตร์และ    

โท วท.ม.(ชวีเคม)ี การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร   

ตรี วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)

144 ผศ. ดร.ชนวัฒน์  นิทัศน์วจิติร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) วศิวกรรมเคร่ืองกล 1110 วศิวกรรมเคร่ืองกล  

โท วศ.ม.(วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม)  

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมเคร่ืองกล)

145 ผศ. ดร.โชติพงศ์  กาญจนประโชติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D. in Engineering(Bio-Industrial 

Mechatronics Engineering)

วศิวกรรมเกษตร 1118 วศิวกรรมเกษตรและ 111801 วศิวกรรม

โท วศ.ม.(วศิวกรรมเกษตร) จักรกลเกษตร เกษตร

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมเกษตร)

146 ผศ. ดร.ทิพาพร  ค้าแดง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) วศิวกรรมเคร่ืองกล 1110 วศิวกรรมเคร่ืองกล  

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมอาหาร)  

147 ผศ. ดร.ธนศิษฏ ์ วงศ์ศิริอ้านวย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) วศิวกรรมเคร่ืองกล 1110 วศิวกรรมเคร่ืองกล  

โท วศ.ม.(วศิวกรรมเคร่ืองกล)  

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมเคร่ืองกล)

148 ผศ. ดร.น้าพร  ปัญโญใหญ่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) วศิวกรรมเคร่ืองกล 1110 วศิวกรรมเคร่ืองกล  

โท วศ.ม.(วศิวกรรมเคร่ืองกล)  

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมเคร่ืองกล)

149 ผศ. ดร.ฤทธชิัย  อัศวราชันย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Food Engineering and Bioprocess Technology)วศิวกรรมอาหาร 1119 วศิวกรรมอาหาร  

โท วศ.ม.(วศิวกรรมอาหาร)  

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมอาหาร)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

150 ผศ. ดร.สุรัตน์  นักหล่อ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Dr. sc. agr.(Agronomy) เทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว 5125 เทคโนโลยีหลังการ  เกษียณอายุ 1 ต.ค.2561

โท M.Sc.(Agronomy) เกบ็เกี่ยว  

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  

151 ผศ. ดร.หยาดฝน  ทนงการกจิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมอาหาร) วศิวกรรมอาหาร 1119 วศิวกรรมอาหาร  

โท วท.ม.(วทิยาการหลังการเกบ็เกี่ยว)  

ตรี วท.บ.(วศิวกรรมกระบวนการ)

152 ผศ.ธรีะพงษ์  สวา่งปัญญางกรู ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วศ.ม.(วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม) วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 1105 วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม  เกษียณอายุ 1 ต.ค.2561

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)  

153 อ.ดร.กนกวรรณ  ตาลดี  เอก Doctor of Philosophy (Food Science) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1809 วทิยาศาสตร์และ    อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

  ตรี วท.บ.(ชวีวทิยา) การอาหาร (สาขาที่ย่ืนขอ) เทคโนโลยีอาหาร   

154 ผศ.ดร.ธรีะพล  เสนพันธุ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1809 วทิยาศาสตร์และ  

 ตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) อาหาร เทคโนโลยีอาหาร  

   

155 อ.ดร.ศิวโรฒ  บุญราศรี  เอก ปร.ด.(วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) วทิยาการพอลิเมอร์ 0165 วทิยาการพอลิเมอร์  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

  โท วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร์)  

 ตรี วท.บ.(เทคโนโลยียาง)

156 อ.ดร.พไิลวรรณ  พรประสิทธิ์  เอก วท.ด.(เคม)ี วทิยาการพอลิเมอร์ 0165 วทิยาการพอลิเมอร์  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

  โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)  

 ตรี วท.บ.(เคม)ี

157 รศ. ดร.พูนพัฒน์  พูนน้อย รองศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมอาหาร) วศิวกรรมอาหาร วศิวกรรมอาหาร 1119 วศิวกรรมอาหาร 111901 วศิวกรรมเกษตรและ

โท วศ.ม.(วศิวกรรมอาหาร) อาหาร

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมเกษตร)

158 รศ. ดร.วจิติรา  แดงปรก รองศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(วทิยาศาสตร์การอาหาร) วทิยาศาสตร์การอาหาร วทิยาศาสตร์การอาหาร 1809 วทิยาศาสตร์และ 180902 เทคโนโลยีอาหาร

ข้ำรำชกำร โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์การอาหาร) เทคโนโลยีอาหาร

ตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)

159 รศ.บัณฑติ  หรัิญสถติย์พร รองศาสตราจารย์ โท วศ.ม.(วศิวกรรมโครงสร้าง) วศิวกรรมเกษตร วศิวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 1118 วศิวกรรมเกษตรและ  

 ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมเกษตร) จักรกลเกษตร  

160 รศ.เสมอขวัญ  ตันติกลุ รองศาสตราจารย์ โท กศ.ม.(จติวทิยาการศึกษา) วศิวกรรมเกษตร วศิวกรรมเกษตร 1118 วศิวกรรมเกษตรและ  

โท วศ.ม.(เคร่ืองจักรกลเกษตร) จักรกลเกษตร  

ตรี คอ.บ.(วศิวกรรมเคร่ืองกล)

161 รศ. ดร.จตุรภัทร  วาฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Biological Systems Engineering) วศิวกรรมอาหาร วศิวกรรมอาหาร 1119 วศิวกรรมอาหาร 111901 วศิวกรรมเกษตรและ

โท M.Sc.(Biological Systems Engineering) อาหาร

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมอุตสาหการ)

162 ผศ. ดร.ฐิตินันท์  รัตนพรหม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Polymer Engineering) เทคโนโลยีการยาง   0165 วทิยาการพอลิเมอร์  

ตรี วท.บ.(วัสดุศาสตร์)   

163 ผศ. ดร.นักรบ  นาคประสม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Food Engineering) วศิวกรรมอาหาร 1119 วศิวกรรมอาหาร 111901 วศิวกรรมเกษตรและ

โท วศ.ม.(วศิวกรรมการอาหาร) อาหาร

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมเกษตร)

164 ผศ. ดร.สุเนตร  สืบคา้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Agricultural Process Engineering) วศิวกรรมเกษตร 1118 วศิวกรรมเกษตรและ  

ข้ำรำชกำร โท วศ.ม.(เคร่ืองจักรกลเกษตร) จักรกลเกษตร  

ตรี วท.บ.(เกษตรศึกษา-เกษตรกลวธิาน)

165 ผศ.ดริญญา  มูลชัย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 0165 วทิยาการพอลิเมอร์  

ตรี วท.บ.(เคมอุีตสาหกรรม)

166 ผศ.สมโภชน์  โกมลมณี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(ชวีวทิยา) เทคโนโลยีการแชเ่ยือกแข็งอาหาร 5125 เทคโนโลยีหลังการ  

ตรี วท.บ.(ชวีวทิยา) เกบ็เกี่ยว  

167 ผศ.อุมาพร  อุประ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท M.Sc.(Food Science and Technology) วทิยาศาสตร์การอาหาร 1809 วทิยาศาสตร์และ  

ตรี วท.บ.(วทิยาศาสตร์การอาหาร) เทคโนโลยีอาหาร  



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

168 ศ. ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ ศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Entomology) ชวีวทิยา ชวีวทิยา ชวีวทิยา 0141 ชวีวทิยา  

โท M.S.(Entomology)

ตรี วท.บ.(กฏีวทิยา)

169 ผศ. ดร.ชลินดา  อริยเดช ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(ชวีวทิยา) ชวีวทิยา 0141 ชวีวทิยา  

โท วท.ม.(การสอนชวีวทิยา)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

คณะศิลปศำสตร์

170 รศ.มธรุส  สวา่งบ้ารุง รองศาสตราจารย์ โท กศ.ม.(จติวทิยาการแนะแนว) 1) จติวทิยา 1) จติวทิยา 6104 จติวทิยา   

ข้ำรำชกำร ตรี ศษ.บ.(การแนะแนว) 2) จติวทิยาการแนะแนว 2) จติวทิยาการแนะแนว

ตรี ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

171 ผศ. ดร.จารุลักษณ์  งามลักษณ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Linguistics) Linguistics และการสอนภาษาอังกฤษ 6501 ศึกษาศาสตร์ 650125 การสอนภาษาอังกฤษ    

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

โท บธ.ม.(บริหารธรุกจิ)

ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

172 ผศ. ดร.ชนาพร  ขันธบุตร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ค.ด.(พลศึกษา) พลศึกษา 6501 การศึกษา 650149 พลศึกษา

โท ศศ.ม.(พลศึกษา)

ตรี รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)

ตรี ศศ.บ.(พลศึกษา)

173 ผศ. ดร.บังอร  ศิริสัญลักษณ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Sociology) สังคมวทิยา 6110 สังคมวทิยา   

โท สส.ม.

ตรี อ.บ.(ภูมศิาสตร์)

174 รศ. ดร.ภัทรธนิษฐ์  ศรีจอมทอง รองศาสตราจารย์ เอก Dr.phil.(Linguistics) ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 7401 ภาษาศาสตร์   เกษียณอายุ 1 ต.ค.2560

โท ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์)

ตรี ศศ.บ.(ภาษาฝร่ังเศษ)

175 ผศ. ดร.ลัดดา  จติตคุตตานนท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(สื่อสารมวลชน) นิเทศศาสตร์ 6105 นิเทศศาสตร์   

ข้ำรำชกำร โท ว.ม.(สื่อสารมวลชน)

ตรี ศศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)

176 ผศ. ดร.ศัณสนี  ชุมนุมมณี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Communication) นิเทศศาสตร์ 6105 นิเทศศาสตร์   ลาออก 1 ธ.ค.2561

ข้ำรำชกำร โท นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

 ตรี ว.บ.(โฆษณาและประชาสัมพันธ)์

177 ผศ. ดร.เสาวลักษณ์  ชายทวปี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Sociology) สังคมวทิยา 6110 สังคมวทิยา   

ข้ำรำชกำร โท สม.ม.(สังคมวทิยา)

ตรี ศศ.บ.(จติวทิยา)

178 ผศ. ดร.อภชิาติ  ไตรแสง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ค.ด.(พลศึกษา) พลศึกษา 6501 การศึกษา 650149 พลศึกษา

โท กศ.ม.(พลศึกษา)

ตรี กศ.บ.(พลศึกษา)

179 ผศ.กติิพงษ์  ขัติยะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท ค.ม.(พลศึกษา) พลศึกษา 6501 ครุศาสตร์ 650149 พลศึกษา

ข้ำรำชกำร ตรี ค.บ.(พลศึกษา)

180 ผศ.ชยุตภัฎ  ค้ามูล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท ศศ.ม.(ภาษาและวรรณกรรมล้านนา) ภาษาไทย 7101 ภาษาไทย   

ตรี ศศ.บ.(ภาษาไทย)

181 ผศ.ลลิดา  ภู่ทอง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท M.A.(Applied Linguistics) ภาษาอังกฤษ 7104 ภาษาอังกฤษ   

ตรี กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

Diploma Teaching of English as a Foreign Language

182 ผศ.ศิริพร  มณีชูเกตุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) ภาษาศาสตร์ 7401 ภาษาศาสตร์   

ตรี ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีไทย)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

183 ผศ.โสพนิ  โตธริกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท สม.ม.(สังคมวทิยา) สังคมวทิยา 6110 สังคมวทิยา   

ข้ำรำชกำร ตรี วท.บ.(สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา)

184 ผศ. ดร.นิคม  มูลเมอืง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D. การพยาบาลชุมชน 3701 พยาบาลศาสตร์ 370104 การพยาบาลสุภาพ

ชุมชนโท วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)

ตรี ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)

ตรี ประกาศนียบัตร(วชิาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ั้นสูง)

185 ผศ. ดร.วรัิตน์  ค้าศรีจันทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ศษ.ด.(ประชากรศึกษา) การบริหารงานสาธารณสุข 6105 นิเทศศาสตร์  

โท ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) มูลฐาน

ตรี วท.บ.(เวชนิทัศน)์

186 ผศ.ดาราณี  ชุมทอง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 6501 ศึกษาศาสตร์ 650125 การสอนภาษาอังกฤษ

ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

187 ผศ.ศิริกาญจน์  จันทร์เรือง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอน) ภาษาอังกฤษ 6501 ศึกษาศาสตร์ 650125 การสอนภาษาอังกฤษ

ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

188 ผศ.หทยา  อนันต์สุชาติกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท M.A.(Language Studies) ภาษาศาสตร์-การวเิคราะห์ 7401 ภาษาศาสตร์     

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

Critical Discourse Analysis)

189 ผศ.สุภาพร มโนวงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ  7104 ภาษาอังกฤษ      

ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)   

คณะเศรษฐศำสตร์

190 รศ. ดร.ศิริพร  กริติการกลุ รองศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารธรุกจิ-ภาคภาษาอังกฤษ) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 6103 เศรษฐศาสตร์  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ศ.

 โท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

191 รศ. ดร.สุรชัย  กงัวล รองศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร์-การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน)เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 6103 เศรษฐศาสตร์  

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

ตรี ทษ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

192 รศ. ดร.อารีย์  เชื้อเมอืงพาน รองศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เกษตรศาสตร์เชงิระบบ) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 6103 เศรษฐศาสตร์  

โท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)

ตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงนิ)

193 รศ.ธนรักษ์  เมฆขยาย รองศาสตราจารย์ โท วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ 610320 เศรษฐศาสตร์เกษตร อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ศ.

 ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

194 ผศ. ดร.ชนิตา  พันธุม์ณี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เกษตรศาสตร์เชงิระบบ) เศรษฐศาสตร์ 6103 เศรษฐศาสตร์  

โท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)

ตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)

195 ผศ. ดร.ธรรญชนก  เพชรานนท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ศ.ด.(เศรษฐศาสตร์) เศรษฐศาสตร์ 6103 เศรษฐศาสตร์  

โท ศ.ม.

ตรี ศ.บ.

196 ผศ. ดร.นันทพรรดิ์  นิตยพงศ์ชัย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Economics) เศรษฐศาสตร์ 6103 เศรษฐศาสตร์  

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)

ตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงนิ)

197 ผศ. ดร.นิโรจน์  สินณรงค์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Applied Economics) เศรษฐศาสตร์ 6103 เศรษฐศาสตร์  

โท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

198 ผศ. ดร.นิศาชล  ลีรัตนากร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เกษตรศาสตร์เชงิระบบ) เศรษฐศาสตร์ 6103 เศรษฐศาสตร์  

โท ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)

ตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)

199 ผศ. ดร.พัชรินทร์  สุภาพันธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เกษตรศาสตร์เชงิระบบ) เศรษฐศาสตร์เกษตร 6103 เศรษฐศาสตร์ 610320 เศณษฐศาสตร์เกษตร

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

200 ผศ. ดร.มนตรี  สิงหะวาระ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เกษตรศาสตร์เชงิระบบ) เศรษฐศาสตร์ 6103 เศรษฐศาสตร์  

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)

ตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์บัณฑติ)

201 ผศ. ดร.วราภรณ์  นันทะเสน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Applied Economics) เศรษฐศาสตร์ 6103 เศรษฐศาสตร์  

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

202 ผศ. ดร.สมเกยีรติ  ชัยพบิูลย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เศรษฐศาสตร์ 6103 เศรษฐศาสตร์  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ รศ.

 โท วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

ตรี ทษ.บ.(สัตวศาสตร์)

203 ผศ. ดร.เกศสุดา  สิทธสิันติกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Environmental  Management) การจัดการทรัพยากรและ 5301 การจัดการทรัพยากร  

โท วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ตรี วท.บ.(การพยาบาลและผดุงครรภ)์

204 ผศ. ดร.ขนิษฐา  เสถยีรพรีะกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(ปฐพศีาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาต)ิเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6103 เศรษฐศาสตร์ 610316 เศรษฐศาสตร์

สิ่งแวดล้อม

โท วท.ม.(การจัดการทรัพยากร) และ

ทรัพยากรธรรมชาติตรี วท.บ.(ภูมศิาสตร์)

205 ผศ. ดร.รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันตผู้์ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์ประยุกต)์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6103 เศรษฐศาสตร์  

โท ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

ตรี บธ.บ.(การเงนิและการธนาคาร)

206 ผศ.น้้าเพ็ชร  วนิิจฉยักลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6103 เศรษฐศาสตร์ 610316 เศรษฐศาสตร์

สิ่งแวดล้อม

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) และ

ทรัพยากรธรรมชาติตรี ทษ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม

207 รศ. ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงนิยวง รองศาสตราจารย์ เอก D.Sc.(Forest Ecology) นิเวศวทิยาป่าไม้ นิเวศวทิยาป่าไม้ 5303 ชวีวทิยาป่าไม้ 530302 นิเวศวทิยาป่าไม้

โท วท.ม.(วนศาสตร์)

ตรี วท.บ.(วนศาสตร์)

208 ผศ. ดร.เยาวนิตย์  ธาราฉาย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(ความหลากหลายทางชวีภาพและชวีวทิยา

ชาติพันธุ)์

พฤกษศาสตร์ 0142 พฤกษศาสตร์  

โท วท.ม.(ชวีวทิยา)

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

209 ผศ.จรัสพมิพ ์ บุญญานันต์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท MLA(Landscape Architecture) ภูมสิถาปัตยกรรม 1501 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 150104 ภูมสิถาปัตยกรรม

ตรี สถ.บ.

210 รศ. ดร.ณัชวชิญ ์ ติกลุ รองศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ) การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม 1501 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 150101 สถาปัตยกรรม

โท คพ.ม.(เคหการ) เพือ่สิ่งแวดล้อม เพือ่สิ่งแวดล้อม

ตรี คอ.บ.(สถาปัตยกรรม)

211 รศ. ดร.อรทัย  มิ่งธพิล รองศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(วนศาสตร์) 1) อุทกวทิยาลุ่มน้้า 1) อุทกวทิยาลุ่มน้้า 5301 การจัดการทรัพยากร 530102 การจัดการลุ่มน้้า

โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2) การจัดการทรัพยากรลุ่มน้้าที่สูง2) การจัดการทรัพยากรลุ่มน้้าที่สูง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตรี ศศ.บ.(ภูมศิาสตร์)

212 ผศ. ดร.แทนวุธธา  ไทยสันทัด ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ศศ.ด.(การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกบั

การท่องเที่ยว)

วจิติรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8505 ประวัติศาสตร์ศิลป์  

โท ศศ.ม.(ภาพพมิพ)์

ตรี ศป.บ.(ภาพพมิพ)์



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

213 ผศ. ดร.ปรัชมาศ  ลัญชานนท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ผ.ด.(การวางแผนภาคและเมอืง) การวางผังเมอืง 1503 การผังเมอืง  

โท ผ.ม.(การวางผังเมอืง)

ตรี วท.บ.(ภูมศิาสตร์)

214 ผศ. ดร.ลักษณา  สัมมานิธิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ผ.ด.(การวางแผนภาคและเมอืง) การวางแผนภาคและเมอืง 1503 การผังเมอืง  

โท ผ.ม.(การวางผังเมอืง)

ตรี วท.บ.(ภูมศิาสตร์)

215 ผศ.รมย์ชลีรดา  ด่านวันดี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ) เทคโนโลยีภูมทิัศน์ (การวางแผน 1501 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 150104 ภูมสิถาปัตยกรรม อยู่ระหวา่งย่ืนขอ รศ.

 ตรี ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมทิัศน)์ ออกแบบพื้นที่นันทนาการ)

216 ผศ.อัจฉรี  เหมสันต์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท ผ.ม.(การวางผังเมอืง) ออกแบบและวางผังภูมทิัศน์ 1501 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 150104 ภูมสิถาปัตยกรรม

ตรี ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมทิัศน)์ ภูมสิถาปัตยกรรมระดับบ้าน และ

ชุมชนเมอืง วางผังเมอืงและ

สิ่งแวดล้อม

คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยี

217 รศ. ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกจิ รองศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Agriculture-Ruminant Nutrition) สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ 5114 สัตวศาสตร์    

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์-การผลิตสัตว)์

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

218 ผศ. ดร.ทองเลียน  บัวจูม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Agriculture-Animal Science) สัตวศาสตร์ 5114 สัตวศาสตร์    

โท วท.ม.(เทคโนโลยีชวีภาพ)

ตรี ทษ.บ.(สัตวศาสตร์)

219 ผศ. ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Agriculture) สัตวศาสตร์ 5114 สัตวศาสตร์    

ข้ำรำชกำร โท M.Sc.(Agriculture)

ตรี วท.บ.(เคม)ี

220 ผศ. ดร.ววิัฒน์  พัฒนาวงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชวีภาพ) สัตวศาสตร์ 5114 สัตวศาสตร์    

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว)์

221 ผศ.ธนนันท์  ศุภกจิจานนท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(สัตวศาสตร์) สัตวศาสตร์ 5114 สัตวศาสตร์    

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว)์

222 ผศ.ไพโรจน์  ศิลมั่น ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์ 5114 สัตวศาสตร์    

ข้ำรำชกำร ตรี ทษ.บ.(โคนม-โคเนื้อ)

223 ผศ. ดร.บัญชา  พงศ์พศิาลธรรม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Biochemistry) สัตวศาสตร์ 4126 สัตวแพทยศาสตร์ศึกษา  

ข้ำรำชกำร โท M.Sc.(Agriculture)

ตรี สพ.บ.

224 ผศ. ดร.ประภากร  ธาราฉาย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Animal Functional Anatomy) สัตวป์ีก 5114 สัตวศาสตร์  

โท วท.ม.(สัตวศาสตร์)

ตรี ทษ.บ.(สัตวศาสตร์-สัตวป์ีก)

225 ผศ.ไพโรจน์  พงศ์กดิาการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ตรี สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์) สัตวศาสตร์ 4121 เวชศาสตร์คลินิกทางสัตว

แพทย์

 

คณะสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

226 ผศ.นภาวรรณ  อาชาเพ็ชร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท ศศ.ม.(นิเทศศาสตร์) นิเทศศาสตร์ 6105 นิเทศศาสตร์    

ตรี นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) (กา้ลังขอ ผศ.)

227 นายพรีาวชิญ ์ ภาคนนท์กลุ อาจารย์ โท วท.ม.(วทิยาการคอมพวิเตอร์) เทคโนโลยีสารสนเทศ 1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ    อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 ตรี วท.บ.(วทิยาการคอมพวิเตอร์) (กา้ลังขอ ผศ.)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

228 รศ. ดร.วทิยา  ด้ารงเกยีรติศักดิ์ รองศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Agriculture Education) ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร 6105 นิเทศศาสตร์ 610502 การสื่อวาร เกษียณอายุ 1 ต.ค.2555

โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์) ครบการจา้งเป็น พนง.

ตรี วท.บ.(ศึกษาศาสตร์เกษตร) ที่มอีายุเกนิ 60 ปี

  เมื่อ 30 พ.ย.2561

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ - ชุมพร  

229 ผศ. ดร.ชัญญาภัค  หล้าแหล่ง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(การจัดการ) การจัดการธรุกจิ 6802 บริหารธรุกจิ 680201 การจัดการ

โท บธ.ม.(บริหารธรุกจิ)

ตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ)

230 ผศ.กมลวรรณ  ศุภวญิญู ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์การประมง) ประมง 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า  

ตรี วท.บ.(วาริชศาสตร์)

231 ผศ.ชลดรงค ์ ทองสง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท ศศ.ม.(การจัดการมุนษย์กบัสิ่งแวดล้อม) สิ่งแวดล้อมศึกษา 5302 การจัดการสิ่งแวดล้อม  

ตรี ศศ.บ.(พัฒนาการท่องเที่ยว)

232 ผศ.เบญจมาศ  ณ ทองแกว้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ) การท่องเที่ยว 9151 การท่องเที่ยวและ 915102 การจัดการการท่องเที่ยว

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์) การโรงแรม

233 ผศ.อ้านาจ  รักษาพล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ) การท่องเที่ยว 9151 การท่องเที่ยวและ 915102 การจัดการการท่องเที่ยว

ตรี ศศ.บ.(พัฒนาการท่องเที่ยว) การโรงแรม

234 ผศ.ยุทธนา สวา่งอารมย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน์้้า)  ประมง 5501 การเพาะเลี้ยงสัตวน์้้า  

ตรี วท.บ.(วาริชศาสตร์)

วิทยำลัยบรหิำรศำสตร์

235 รศ. ดร.เฉลิมชัย  ปัญญาดี รองศาสตราจารย์ เอก ศษ.ด.(ประชากรศึกษา) 1) บริหารการพัฒนา 1) บริหารการพัฒนา 9151 การท่องเที่ยวและการโรงแรม  

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

ตรี วท.บ.(จติวทิยา)

236 ผศ. ดร.บงกชมาศ  เอกเอี่ยม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Sociology) พัฒนาชนบท 6110 สังคมวทิยา 611005 การพัฒนาสังคม

ข้ำรำชกำร โท สม.ม.(สังคมวทิยา)

ตรี วท.บ.(จติวทิยา)

237 ผศ. ดร.ปรารถนา  ยศสุข ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Rural Sociology) สังคมวทิยาชนบท (การจัดชุมชน/ 6110 สังคมวทิยา 611007 การพัฒนาชนบท

โท วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรและ

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์) ทรัพยากร)

238 ผศ. ดร.ศราภา  ศุทรินทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร์(การบริหารองคก์ารภาครัฐและเอกชน)นิติศาสตร์ 6704 กฎหมายสังคม  

โท น.ม.(กฎหมายระหวา่งประเทศ)

ตรี น.บ.(นิติศาสตร์)

239 ผศ. ดร.สถาพร  แสงสุโพธิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร์ - การบริหารเทคโนโลยี) บริหารการพัฒนา 6102 รัฐประศาสนศาสตร์ 610208 บริหารรัฐกจิและ

บริหารธรุกจิ

โท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

ตรี ทษ.บ.(พชืศาสตร์-พชืผัก)

ตรี วท.บ.(สุขศึกษา)

240 ผศ. ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมนีสกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร์) การบริหารการพัฒนา 6102 รัฐประศาสนศาสตร์ 610208 บริหารรัฐกจิและ

บริหารธรุกจิ

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

ตรี รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

241 ผศ. ดร.เอกพชิญ ์ ชนิะขา่ย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร์-การศึกษาเพือ่บริหาร

ทรัพยากรมนุษย์)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6102 รัฐประศาสนศาสตร์ 610202 การบริหารทรัพยากร

มนุษย์

โท รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

ตรี ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)

242 อาจารย์ ดร.นนท์  น้าประทานสุข ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(International Doctoral Program in Asia-

Pacific Studies)

รัฐประศาสนศาสตร์ 6101 รัฐศาสตร์  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท M.P.A.(Public Administration)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

ตรี ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)

243 อาจารย์ ดร.เกรียงไกร  เจริญผล อาจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร์) รัฐประศาสนศาสตร์ 6102 รัฐประศาสนศาสตร์  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

ตรี ร.บ.(รัฐศาสตร์)

244 อาจารย์ ดร.วนิิจ  ผาเจริญ อาจารย์ เอก Ph.D.(Political Science) รัฐศาสตร์ 6101 รัฐศาสตร์  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท ร.ม.(การเมอืงการปกครอง)

ตรี ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง)

245 อาจารย์ ดร.ธรรมพร  ตันตรา อาจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร์-การบริหารองคก์ารภาครัฐ

และเอกชน)

การบริหารการพัฒนา 6102 รัฐประศาสนศาสตร์ 610206 การบริหารงานท้องถิ่น อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

ตรี ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

วิทยำลัยพลังงำนทดแทน

246 ผศ. ดร.ณัฐวุฒ ิ ดุษฎี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Energy Technology) พชืไร่ วศิวกรรมพลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วศ.ม.(วศิวกรรมเคร่ืองกล)

โท วท.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)

ตรี วท.บ.(ฟสิิกส)์

247 ผศ. ดร.ธเนศ  ไชยชนะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมพลังงาน) เทคโนโลยีพลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน      

โท วศ.ม.(วศิวกรรมพลังงาน)

ตรี วท.บ.(ฟสิิกส)์

248 รศ. ดร.นัฐพร  ไชยญาติ รองศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมพลังงาน) วศิวกรรมพลังงาน วศิวกรรมพลังงาน วศิวกรรมพลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ศ.

 โท วศ.ม.(วศิวกรรมพลังงาน)

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟา้)

249 ผศ. ดร.ชวโรจน์  ใจสิน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมเกษตร) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วศ.ม.(วศิวกรรมเกษตร)

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมอืวัด)

250 ผศ. ดร.ชูรัตน์  ธารารักษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) วศิวกรรมเคร่ืองกล 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วท.ม.(วทิยาการหลังการเกบ็เกี่ยว)

ตรี คอ.บ.(เคร่ืองกล)

251 ผศ. ดร.ธงชัย  มณีชูเกตุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมไฟฟา้) ฟสิิกส์ 1113 วศิวกรรมไฟฟา้   

โท วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟา้)

ตรี วท.บ.(ฟสิิกส)์

252 ผศ. ดร.นิกราน  หอมดวง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วศ.ม.(วศิวกรรมพลังงาน)

ตรี ค.อ.บ.(วศิวกรรมเคร่ืองกล)

253 ผศ. ดร.สราวุธ  พลวงษ์ศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมพลังงาน) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วศ.ม.(วศิวกรรมพลังงาน)

ตรี วท.บ.(ฟสิิกส์ประยุกต)์

254 ผศ. ดร.อัครินทร์  อนิทนิเวศน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Physics) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วท.ม.(ฟสิิกส)์

ตรี วท.บ.(ฟสิิกส)์

255 ผศ.เสริมสุข  บัวเจริญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วศ.ม.(วศิวกรรมการเชื่อม) อุตสาหการ 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

ตรี คอ.บ.(อุตสาหการ)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

256 ผศ.ดร.ย่ิงรักษ์ อรรถเวชกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟา้)

ตรี วศ.บ.(วศิวกรมอเิล็กทรอนิคส)์

257 ผศ.กติติกร สาสุจติต์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วศ.ม.(วศิวกรรมพลังงาน) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม)

258 ผศ.ดร.สุลักษณา  มงคล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมเกษตร)

259 ผศ.ดร.รจพรรณ  นิรัญศิลป์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์ศึกษา)

ตรี วท.บ.(วทิยาศาสตร์)

260 ผศ.ดร.จุฑาภรณ์  ชนะถาวร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมเคม)ี พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วท.ม.(เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ)์

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีชวีภาพ)

261 ผศ.ดร.ปริญ  คงกระพันธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วศ.ด.(วศิวกรรมเคร่ืองกล) พลังงาน 1803 เทคโนโลยีพลังงาน   

โท วศ.ม.(วศิวกรรมเคร่ืองกล)

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมเคร่ืองกลเกษตร)

มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

262 ผศ. ดร.ฑฆีา  โยธาภักดี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Economics and Management of Tropical and Subtropical Agriculture)เศรษฐศาสตร์ 6103 เศรษฐศาสตร์   

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

ตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)

263 ผศ. ดร.ณัฐพร  จันทร์ฉาย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(เทคโนโลยีชวีภาพ) เทคโนโลยีชวีภาพ เทคโนโลยีชวีภาพ 1801 เทคโนโลยีชวีภาพและ 180101 เทคโนโลยีชวีภาพ อยู่ระหวา่งย่ืนขอ รศ.

 โท วท.ม.(เทคโนโลยีชวีภาพ) ชวีสารสนเทศ

ตรี วท.บ.(การประมง)

264 ผศ. ดร.ตะวัน  ฉตัรสูงเนิน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Sciences (Biotechnology)) เทคโนโลยีชวีภาพและวทิยาศาสตร์ 1801 เทคโนโลยีชวีภาพและ 180101 เทคโนโลยีชวีภาพ    

โท วท.ม.(เทคโนโลยีชวีภาพ) และเทคโนโลยีการอาหาร ชวีสารสนเทศ

ตรี วท.บ.(สัตวศาสตร์)

265 ผศ. ดร.ประดุง  สวนพุฒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก D.Eng.(Applied Science for Electronics and Materials)ฟสิิกส์ 0151 ฟสิิกส์  

โท วท.ม.(ฟสิิกส)์

ตรี วท.บ.(ฟสิิกส)์

266 ผศ. ดร.ประเทือง  โชคประเสริฐ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1809 วทิยาศาสตร์และ     

โท วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรมเกษตร) การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร  

ตรี ทษ.บ.(เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร)

267 ผศ. ดร.วรรณา  มังกติะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Biotechnology) ชวีวทิยา 0141 ชวีวทิยา -  

โท M.Sc.(Biosystem Studies)

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)

268 ผศ. ดร.วรีนันท์  ไชยมณี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก วท.ด.(จุลชวีวทิยาประยุกต์) เทคโนโลยีชวีภาพ 1801 เทคโนโลยีชวีภาพและ 180101 เทคโนโลยีชวีภาพ

โท วท.ม.(เทคโนโลยีชวีภาพ) ชวีสารสนเทศ

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีชวีภาพ)

269 อาจารย์ ดร.พชิญาพร  ภญิญญ์าพัชอาจารย์ เอก ปร.ด.(เทคโนโลยีชวีภาพ(หลักสูตรนานาชาต)ิ) เทคโนโลยีชวีภาพ 1801 เทคโนโลยีชวีภาพและ 180101 เทคโนโลยีชวีภาพ อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม.(เทคโนโลยีชวีภาพ) ชวีสารสนเทศ

ตรี วท.บ.(วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

270 อาจารย์ ดร.ภัทราพร  ผูกคล้าย อาจารย์ เอก Doctor of Philosophy in Science (Life Sciences) สัตววทิยา                0141 ชวีวทิยา   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม.(เภสัชวทิยา)

ตรี  วท.บ.(สัตววทิยา)

271 ผศ. ดร.กมลพร  ปานงอ่ม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก D.Eng.(Plasma-Bio Display) ชวีวทิยา 0141 ชวีวทิยา   

โท วท.ม.(ชวีวทิยา)

ตรี วท.บ.(ชวีวทิยา)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

272 อาจารย์ ดร.อศิรา  วัฒนนภาเกษมอาจารย์ เอก ปร.ด.(วทิยาศาสตร์การอาหาร) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  1809 วทิยาศาสตร์และ   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม.(วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เทคโนโลยีอาหาร

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร)

273 อาจารย์ ดร.ดุจดาว  คนยัง อาจารย์ เอก Ph.D.(Animal Science) สัตวศาสตร์ 5114 สัตวศาสตร์   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท Master of Science in Agriculture

โท วท.ม.(สัตวศาสตร์)

ตรี วท.บ.(สัตวศาสตร์)

274 อาจารย์ ดร.พชิติร  วรรณค้า อาจารย์ เอก ปร.ด.(สัตวศาสตร์) สัตวศาสตร์ 5114 สัตวศาสตร์   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม.(การผลิตสัตว)์

ตรี วท.บ.(สัตวศาสตร์)

275 อาจารย์ ดร.วรศิลป์  มาลัยทอง อาจารย์ เอก Ph.D.(Animal Science) สัตวศาสตร์ 5114 สัตวศาสตร์   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตรี วท.บ.(สัตวศาสตร์)

276 อาจารย์ ดร.จักรกฤช  เตโช อาจารย์ เอก Ph.D.(Technology (International Program)) วทิยาการคอมพวิเตอร์ 0107 วทิยาการคอมพวิเตอร์   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม.(วทิยาการคอมพวิเตอร์)

ตรี วท.บ.(วทิยาการคอมพวิเตอร์)

277 ผศ. ดร.ธนากร  ลัทธิ์ถรีะสุวรรณ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Agroforestry) เกษตรป่าไม้ 5301 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

  

 โท วท.ม.(วนศาสตร์)

ตรี วท.บ.(วนศาสตร์)

278 ผศ. ดร.ปวณีา  ฉตัรสูงเนิน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Arts-Education) ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 6501 ศึกษาศาสตร์   

ข้ำรำชกำร โท ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต)์

ตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

279 ผศ. ดร.มัชฌิมา  ศุภวมิลพันธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

0183 วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   

โท วท.ม.(การจัดการทรัพยากร)

ตรี วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร)

280 ผศ. ดร.รัฐพงศ์  ปกแกว้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Food Science) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1809 วทิยาศาสตร์และ 180902 เทคโนโลยีอาหาร

โท วท.ม.(เทคโนโลยีชวีภาพ) การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร

ตรี วท.บ.(วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

281 ผศ. ดร.วรัญญู  รีรมย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร์-การบริหารเพือ่การพัฒนาสุขภาวะ)พลศึกษา 6501 การศึกษา   

โท ค.ม.(พลศึกษา)

ตรี ค.บ.(พลศึกษา)

282 ผศ. ดร.ศศิกานต์  คู่วัฒนา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(สถติิประยุกต)์ สถติิ      0113 สถติิศาสตร์   

โท วท.ม.(สถติิประยุกต)์

ตรี วท.บ.(สถติิศาสตร์)

283 ผศ. ดร.ศิริพร  พันธลุี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร์-การศึกษาเพือ่บริหารทรัพยากรมนุษย์)จติวทิยา และสังคมวทิยา จติวทิยา และสังคมวทิยา  -  6104 จติวทิยา  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ รศ.

 โท วท.ม.(จติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร)

ตรี ศศ.บ.(ภาษาฝร่ังเศส)

284 ผศ. ดร.แหลมไทย  อาษานอก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Life Sciences) วนศาสตร์ 5303 ชวีวทิยาป่าไม้   

โท วท.ม.(วนศาสตร์)

ตรี วท.บ.(วนศาสตร์)

285 ผศ.กรรณิการ์  กาญจันดา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ 6501 ศึกษาศาสตร์   

ตรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

ตรี ศศ.บ.(ภาษาฝร่ังเศส)



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

286 ผศ.ธรรมศักดิ์  พันธุแ์สนศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วศ.ม.(วศิวกรรมพลังงาน) วศิวกรรมพลังงาน  1110 วศิวกรรมเคร่ืองกล   

ตรี วศ.บ.(วศิวกรรมเกษตร)

287 อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ อาจารย์ เอก Ph.D.(Computer Science and Information Engineering)คอมพวิเตอร์ 0107 วทิยาการคอมพวิเตอร์   อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม.(วทิยาการคอมพวิเตอร์)

ตรี วท.บ.(ศาสตร์คอมพวิเตอร์)

288 ผศ. ดร.วัฒนา  วณิชชานนท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(บริหารศาสตร์-การบริหารเพือ่การพัฒนาสุขภาวะ)พลานามัยและส่งเสริมสุขภาพ  6501 ศึกษาศาสตร์   

โท กศ.ม.(พลศึกษา)

ตรี วท.บ.(สันทนาการ)

289 อาจารย์ ดร.กฤษดา  พงษ์การัณยภาสอาจารย์ เอก Ph.D.(Development Education) การจัดการป่าไม้ 5301 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท ศศ.ม.(การจัดการมนุษย์กบัสิ่งแวดล้อม)

ตรี วท.บ.(ส่งเสริมการเกษตร)

290 อาจารย์ ดร.ต่อลาภ  ค้าโย อาจารย์ เอก ปร.ด.(วนศาสตร์) วนศาสตร์ 5301 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

  อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท วท.ม.(วนศาสตร์)

ตรี วท.บ.(วนศาสตร์)

291 อาจารย์ ดร.วกิานดา  ใหมเ่ฟย อาจารย์ เอก Ph.D. in Rural Development(Organization and Management)พัฒนาชุมชน 6110 สังคมวทิยา 611006 การพัฒนาชุมชน อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ผศ.

 โท MAB(Agribusiness Management)

ตรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

  

292 รศ. ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ รองศาสตราจารย์ เอก ค.ด.(พัฒนศึกษา)

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

อยู่ระหวา่งเสนอ ก.พ.อ.

เป็นสาขาวชิาที่แตกต่าง

จาก ก.พ.อ. กา้หนด

โท ทษ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

ตรี วท.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

293 ผศ. ดร.พมิพช์นก  สังขแ์กว้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  "-------------"

โท วท.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

ตรี ค.บ.(การศึกษานอกระบบ-ภาษาไทย)

294 ผศ.พรศักดิ์  โพธอุิโมงค์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท ทษ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  "-------------"

ตรี ทษ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

295 ผศ. ดร.ชอ่ทิพา  สกลูสิงหาโรจน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Genetics and Cell Biology) พันธวุศิวกรรมพชื พันธศุาสตร์  "-------------"

 โท M.Sc.(Genetics and Cell Biology)

ตรี วท.บ.(ชวีเคม)ี

296 ผศ. ดร.วราภรณ์  แสงทอง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก Ph.D.(Plant Breeding) พันธศุาสตร์ประยุกต์
พันธศุาสตร์

ประยุกต์

พันธศุาสตร์  "-------------" 

และ อยู่ระหวา่งย่ืนขอ ศ.

 โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์-ปรับปรุงพันธพ์ชื)  

ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์-พชืไร่นา)

ท่ีประชุมสภำมหำวิทยำลัยดังกล่ำวได้น ำเสนอท่ีเป็นสำขำวิชำท่ีแตกต่ำงจำกท่ี ก .พ.อ.ก ำหนด และอยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำของ ก.พ.อ.

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์

สำขำวิชำพนัธุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์



ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ระดับ วุฒิกำรศึกษำ

กำรศึกษำ หมำยเหตุ

ผศ. รศ. ศ. รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ รหัส 4 หลัก สำขำวิชำ รหัส 6 หลัก อนุสำขำวิชำ

         บญัชรีำยชือ่กำรก ำหนดชือ่สำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และกำรเทียบเคยีงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดมหำวิทยำลัยแม่โจ้

ยนืยนัสำขำวิชำเดมิ

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

สำขำวิชำท่ีได้รับแต่งตั ง

(ระบุสำขำวิชำ และ รหัสตำมบัญช ี4 หรอื 6 หลัก) 

ก ำหนดสำขำวิชำใหม่

297 ผศ. ดร.แสงทอง  พงษ์เจริญกติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เอก ปร.ด.(อณูพันธศุาสตร์และพันธวุศิวกรรมศาสตร์)
อณูพันธศุาสตร์ พันธศุาสตร์โมเลกลุ

พันธศุาสตร์  "-------------" 

และอยู่ระหวา่งย่ืนขอ รศ.

 โท ปร.ด.(อณูพันธศุาสตร์และพันธวุศิวกรรมศาสตร์)  

ตรี วท.บ.(เทคโนโลยีชวีภาพ)

298 ผศ.ทุเรียน  ทาเจริญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โท วท.ม.(เกษตรศาสตร์) พันธศุาสตร์ พันธศุาสตร์  "-------------"

ข้ำรำชกำร ตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

  

299  "-------------"

300  "-------------"

301  "-------------"

               2. นอกนั นเปน็พนักงำนมหำวิทยำลัย หรอื ผู้เกษยีณอำยรุำชกำร ฯลฯ

               3. สำขำวิชำท่ีแตกต่ำงจำก ก.พ.อ. ก ำหนด หำก ก.พ.อ.อนุมัติแล้ว จะไดจ้ัดท ำค ำสั่งอกีครั งหนึ่ง

               4. เปน็รำยชื่อท่ีผ่ำนมติท่ีประชุมสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุม ครั งท่ี 8/2561 เมื่อวันเสำรท่ี์ 27 ตุลำคม 2561 อนุมัติและเห็นชอบ

 ที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณาต้าแหน่งทางวชิาการ คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2561  มมีติเหน็ชอบ และมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 อนุมัติและเหน็ชอบ

ใหก้า้หนดอนุสาขาวชิาทั้งหมดของกลุ่ม 61 กลุ่มสังคมศาสตร์ สาขาวชิา 6113 สถติิศำสตร์ (Statistics)  ได้แก ่611301 สถติิ (Statistics)  611302 สถติิประยุกต์ (Applied Statistics)

611303 ชวีสถติิ (Biostatistics) 610304 คณิตศำสตร์สถติิ (Mathematical Statistics) 611305 การวเิคราะหส์ถติิ (Statistical Analysis) 611306 วทิยาการขอ้มูล (Data Science) และ

หมำยเหตุ 1. ข้ำรำชกำร หมำยถงึ ข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอดุมศึกษำ 

ใหก้า้หนดสาขาวชิาจุลชวีวทิยา เป็นสาขาวชิาที่แตกต่างจาก ก.พ.อ. กา้หนด

สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

611307 วทิยาการประกนัภัย (Actuarial Data Science)

มาเป็นอนุสาขาวชิาของกลุ่ม 01 กลุ่มวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวชิา 0113 สถติิศำสตร์ (Statistics) ซึ่งม ี1 อนุสาขาคอื 011301 คณิตศำสตร์สถติิ (Mathematical Statistics)

เพือ่ใหส้อดคล้องกบัการขอกา้หนดต้าแหน่งทางวชิาการและผู้ทรงคุณวุฒทิี่อยู่ในกลุ่มวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นสาขาวชิาที่แตกต่างจาก ก.พ.อ. กา้หนด

 ที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณาต้าแหน่งทางวชิาการ คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2561  มมีติเหน็ชอบ และมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 อนุมัติและเหน็ชอบ

สาขาวชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์

สาขาวชิาสถติิศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

 ที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณาต้าแหน่งทางวชิาการ คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2561 มมีติเหน็ชอบ และมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 อนุมัติและเหน็ชอบใหก้า้หนดสาขาวชิาเคมเีป็น 

สาขาวชิา (Discipline) และมแีขนงวชิาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งทางเคม ีที่กล่าวมาขา้งต้นเป็นอนุสาขาวชิา  (Sub-Discipline) เป็นสาขาวชิาที่แตกต่างจาก ก.พ.อ. กา้หนด


