
ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิ สาขา หมายเหตุ

1 ดร.สมพร เจนคุณาวัฒน ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก Ph.D.Agricultural&Natural Resource 

 Sicences (Breeding for Disease Resistancd)

2 นางอังคณา ธนกัญญา ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท วท.ม.(เกษตรศาสตรพืชสวน)

3 ดร.ปยะวดี เจริญวัฒนะ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก Ph.D.Molecular viology 

 and Geueitc Engineering

4 นายวิทยา   ทวีนุช ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร) โรคพืช

5 ดร.สวัสดิ์  พิมพสุวรรณ อาจารย ปริญญาเอก ปร.ด. (อาชีวศึกษา)

6 นางนลินรัตน แกวศรีงาม ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)

7 นางจันทรเพ็ญ  ชัยมงคล ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท M.Sc. (Agricultural Systems)

8 วาที่รต.ดร.ดาวรุง  วัชรินทรรัตน อาจารย ปริญญาเอก Ph.D. (Technology Management)

9 ดร.วัลลภ  พรหมทอง ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก Ph.D. (Extension Education)

10 ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก Dr. agr.

11 ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก วท.ด. (พืชไรนา)

12 นางรัตนา  ไกฟา ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)

13 นายนิยม  บัวบาน ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท วท.ม.(เกษตรศาสตร)สงเสริมเกษตร

14 น.ส.เยาวรัตน วงศศรีสกุลแกว อาจารย ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร) พืชสวน พ.มหาวิทยาลัยฯ

15 น.ส.ปยะภรณ จิตรเอก อาจารย ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) พ.มหาวิทยาลัยฯ

16 นายธีรยุทธ  คล้ําชื่น อาจารย (อัตราจาง) ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการจัดการทางดิน) ลูกจางชั่วคราว

17 วาง 5803101  (จัดสรรใหม) ป.เอก

18 วาง 5703105  (เดิม) ป.เอก

รวม 18 อัตรา ผศ. อ.ป.เอก 7   คน

วาง 2 อัตรา อ. อ.ป.โท 9   คน      

รายชื่อบุคลากร (วิชาการ)

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560

สาขาการผลิตพืช



ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิ สาขา หมายเหตุ

1 นางอรัญญา ภูรอด ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท วท.ม.(เกษตรศาสตร)

2 นายนที  ภูรอด ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท ศษ.ม. (สิ่งแวดลอมศึกษา) ผูชวยคณบดี

3 นายพิศาล  ตันสิน อาจารย ปริญญาโท วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ)

4 นายวีระยุทธ  นาคทิพย อาจารย ปริญญาโท ค.อ.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) พ.มหาวิทยาลัยฯ

5 ดร.สุกัญญา ชัยพงษ อาจารย ปริญญาเอก ปร.ด. (วนศาสตร) พ.มหาวิทยาลัยฯ

6 นายไตรภพ บุญธรรม อาจารย ปริญญาโท ผส.ม. (การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม พ.มหาวิทยาลัยฯ

7 นายอรรถวิทย แสงศรีจันทร อาจารย ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) พ.มหาวิทยาลัยฯ

8 น.ส.บุญญาพร บุญศรี อาจารย ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) พ.มหาวิทยาลัยฯ

9 วาง 4809102 (เดิม) อาจารย ไมต่ํากวา ป.โท พ.มหาวิทยาลัยฯ

10 วาง 5703104 อาจารย ไมต่ํากวา ป.โท พ.มหาวิทยาลัยฯ

รวม 10 อัตรา ผศ. ป.เอก 1 คน

ครองอัตรา   8  อัตรา อ. ป.โท 7 คน

วาง      2   อัตรา

สาขาภูมิทัศน

กําลังดําเนินการรับสมัคร 

รายชื่อบุคลากร (วิชาการ)

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560



ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิ สาขา หมายเหตุ

1 นายชาติชาย  โยเหลา อาจารย ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร)

2 วาที่รต.ดร.สมจิตร ถนอมวงศวัฒนะ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

3 นางศศินิษฐา  ถนอมวงศวัฒนะ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท วท.ม. (อาหารสัตว)

4 วาที่รท.ดร.เสถียร โปกุล อาจารย ปริญญาเอก Ph.D. in Animal Biology

5 นายเธียรอุทัย ศิริประเสริฐ อาจารย ปริญญาโท วท.ม. (สัตวศาสตร)

6 ดร.พัฒนพงษ ทัดทา อาจารย ปริญญาเอก Ph.D. (Agricultural Science) พ.มหาวิทยาลัยฯ

7 น.ส.อชิรา  ผดุงฤกษ อาจารย ปริญญาโท วท.ม. (สัตวศาสตร) ลูกจางชั่วคราว

8 วาง 5703102 อาจารย ป.เอก พ.มหาวิทยาลัย

รวม   8  อัตรา ผศ. ป.เอก 3 คน

อ. ป.โท 4 คน

วาง 1 อัตรา

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560

สาขาสัตวศาสตร

รายชื่อบุคลากร (วิชาการ)



ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิ สาขา หมายเหตุ

1 นายชนินทร    รัตนสิน ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาตรี สพ.บ. (สัตวแพทย)

2 นางสุวดี  อิสรายุวพร อาจารย ปริญญาโท วท.ม. (จุลชีววิทยา)

3 สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร ศรีมหาคุณวงศ อาจารย ปริญญาเอก สพ.บ.,ปร.ด.(อายุรศาสตรเขตรอน)

4 นายอมร  อัศววงศานนท อาจารย ปริญญาโท ศษ.ม. (เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

5 นายการันต  ชีพนุรัตน ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท สพ.บ.,วท.ม. (จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย)

6 นายพรพนม คํามุงคุณ อาจารย ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว)

7 สพ.ญ.ดร.พชรธร สิมกิ่ง อาจารย ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.มหาวิทยาลัยฯ

8 นายสินสมุทร แซโงว อาจารย ปริญญาโท วท.ม. (ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย) พ.มหาวิทยาลัยฯ

รวม 8 อัตรา ผศ. ป.เอก 2 คน

อ. ป.โท 4 คน               

ป.ตรี 2 คน

รายชื่อบุคลากร (วิชาการ)

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว



ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิ สาขา หมายเหตุ

1 นางสมใจ  เปรมสมิทธ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท ค.อ.ม.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)

2 นายสมิง  จําปาศรี อาจารย ปริญญาโท ค.อ.ม.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)

3 ดร.ศุภมาศ ศรีวงศพุก อาจารย ปริญญาเอก ปร.ด.  (วิทยาศาสตรการประมง)

4 น.ส.จิราพร กุลคํา อาจารย ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล) พ.มหาวิทยาลัยฯ

5 ดร..กิตติมา วานิชกูล ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) พ.มหาวิทยาลัยฯ

6 ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุม อาจารย ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตรทางทะเล) พ.มหาวิทยาลัยฯ

7 วาง 1 อัตรา อาจารย (อัตราจาง) ลูกจางชั่วคราว

รวม 7  อัตรา ผศ. ป.เอก 3 คน

วาง 1 อัตรา (อัตราจาง) อ. ป.โท 3 คน

รายชื่อบุคลากร (วิชาการ)

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560

สาขาประมง



ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิ สาขา หมายเหตุ

1 ดร.เจริญ เจริญชัย ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก Ph.D.Molecular viology and Geueitc Engineering

2 นายวัฒนา วิริวุฒิกร ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีทางชีวภาพ)

3 น.ส.อัญชลินทร สิงหคํา ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)

4 นายประดิษฐ  คําหนองไผ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)

5 ดร.นันทชนก  นันทะไชย ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก ปร.ด. (ชีววิทยา) พ.มหาวิทยาลัยฯ

6 ดร.อินทิรา  ลิจันทรพร ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) พ.มหาวิทยาลัยฯ

7 ดร.ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.มหาวิทยาลัยฯ

8 ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท อาจารย ปริญญาเอก Ph,D. (Agricultural Engineering) พ.มหาวิทยาลัยฯ

9 ดร.นวพร ลาภสงผล อาจารย ปริญญาเอก วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) พ.มหาวิทยาลัยฯ

10 ดร.ศรินญา  สังขสัญญา อาจารย ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) พ.มหาวิทยาลัยฯ

11 น.ส.สุภาพร  รมโพธิ์ไทร อาจารย ปริญญาตรี คอ.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) พ.ราชการ

12 วาง  5403104 อาจารย ปริญญาเอก พ.มหาวิทยาลัยฯ

รวม  12  อัตรา ผศ. ป.เอก 7 คน

ครองอัตรา  11  อัตรา อ. ป.โท 3 คน

วาง   1  อัตรา ป.ตรี 1 คน

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

รายชื่อบุคลากร (วิชาการ)

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560



ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิ สาขา หมายเหตุ

1 นายภูรินทร อัครกุลธร ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท วท.ม.(สิ่งแวดลอม)

2 ดร.อัญชลี สงวนพงษ รองศาสตราจารย ปริญญาเอก Dr.agr. (Toxicology)

3 ดร.พนิดา บุษปฤกษ อาจารย ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)

4 ดร.จรัญ ลิขิตรัตนพร อาจารย ปริญญาเอก D.Tech.Sci. (AIT)

5 ดร.ศศธร ศรีวิเชียร อาจารย ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร)

6 นายอรุณชัย  แกวศรีงาม ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท วศ.ม.(เครื่องจักรกลเกษตร)

7 ดร.วรินธร  พูลศรี ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาแอก Ph.D. (Agricultural Systems & Engineering) พ.มหาวิทยาลัยฯ

รวม  7 อัตรา ผศ. ป.เอก 5  คน

รศ. ป.โท 2  คน

อ.

รายที่ 7 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผศ. ตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2559  (ตามคําสั่งที่ 224/2560 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560)

สรุป       มีบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 63 คน   ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ  61 คน

    อาจารย วุฒิ ป.ตรี 2 คน รศ. วุฒิ ป.เอก    1  คน

    อาจารย วุฒิ ป.โท 16 คน

    อาจารย วุฒิ ป.เอก 15 คน

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560

รายชื่อบุคลากร (วิชาการ)

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร


	สายวิชาการ ปีการศึกษา 2559

