ขอมูลความเช�่ยวชาญอาจารย/นักว�จัย
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเคร�อขาย

บทนำ

รายช�่อทรัพยากรบุคคลผูมีศักยภาพเลมนี้จัดทำข�้นจากการเก็บขอมูลเพื่อ
ว�เคราะหกลุมประชากรที่มีความเช�่ยวชาญในการทำงานว�จัยรวมกับอุตสาหกรรม
และชุมชน แยกตามสาขาเช�่ยวชาญ
มีการรวบรวมโดยสมัครใจผานการตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน
(GOOGLE FORM) จำนวน 2,445 ขอมูล ขอมูลที่ปรากฏในเลมเปนขอมูลลาสุด
ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยขอมูลที่ไดถูกนำไปใชประโยชนทางดาน
ว�ชาการ และไมได ใชเพื่อทำใหเกิดความเสียหายใด ๆ กับผู ใหขอมูล
ซ�่งในการว�เคราะหขอมูลนี้ ทำใหทราบขอมูลในมิติตางๆ อาทิ กลุมความ
เช�่ยวชาญ คณะตนสังกัด ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อเปนประโยชน
ในสวนงานของการวางแผนกับหนวยงานที่สนใจที่จะศึกษาขอมูลเพิ่มเติมตอไป
ขอขอบคุณ
บุคลากรจากมหาว�ทยาลัยราชภัฏเคร�อขาย ไดแก
มหาว�ทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเช�ยงใหม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มหาว�ทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

อัพเดตหร�อ
แกไขขอมูล

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเช�ยงราย
มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�
มหาว�ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย

ที่ใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลเปนอยางสูง ทั้งนี้ สำนักงานสงเสร�มบุคลากร
ดานว�ทยาศาสตร ว�จัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มีความประสงคจะขอขอมูล เพื่อดำเนินการว�เคราะหตอ หร�อสามารถอัพเดต
หร�อแกไขขอมูลใหเปนปจจ�บันได โดยการสแกน QR CODE นี้
(ขอมูลในเลมเร�ยงช�่อตามตัวอักษรพยัญชนะ)

ภาพรวมกลุมบุคลากรสายว�ชาการ ไดแก อาจารยและนักว�จัย กลุมมหาว�ทยาลัยราชภัฏ
เคร�อขาย 11 แหง มีจำนวนประมาณ 4,296 คน สามารถเก็บขอมูลไดทั้งสิ้น 2,445 คน โดย
ไดแบงกลุมความเช�่ยวชาญตาม OECD
(1) สามารถแบงเปนบุคลากรในสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 1,491 คน และ
สายว�ทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 954 คน และพบวามากกวารอยละ 50% คือ
บุคลากรที่อยูในชวงอายุ 31- 40 ป เมื่อทำการเก็บขอมูลการทำงานว�จัยรวมกับอุตสาหกรรม
และชุมชนจะพบวา ผูที่มีความเช�่ยวชาญการทำงานว�จัยกับอุตสาหกรรม และชุมชน มีจำนวน
678 คน 702 คน ตามลำดับ โดยสวนใหญเปนผูมีอายุอยูในชวง 41-50 ป และเมื่อแบงตาม
สาขายอย พบวา 2 อันดับแรก เปนบุคลากรที่มีความเช�่ยวชาญทางดานศึกษาศาสตร ดาน
ภาษาและวรรณกรรม รองลงมาอยูในสาขายอย ว�ทยคอมและสารสนเทศ ว�ทยาศาสตรสขุ ภาพ
ว�ศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และการสื่อสาร และเทคโนโลยีช�วภาพทางดานการเกษตร
ตามลำดับ
อายุ
41-50 ป

ชุมชน

อุตสาหกรรม

Expert : 702 คน
New Talent : 678 คน

Expert : 678 คน
New Talent : 1,037 คน
เกษตรศาสตร

สังคมศาสตร
อายุ
31-40 ป

4,296

954
ว�ทยาศาสตร
การแพทยและสุขภาพ

2,445
มนุษยศาสตร

ว�ทยาศาสตร
ธรรมชาติ
400

2,703 1,593

คําจํากัดความ
Expert : อาจารย/นักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ
การทํางานลงชุมชนและอุตสาหกรรม ตั้งแต 3 ป ขึ้นไป
New Talent : อาจารย/นักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ
การทํางานลงชุมชนและอุตสาหกรรมตั้งแต 1 ป ขึ้นไป
แตไมถึง 3 ป
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อางอิง : (1) สาขาการวิจัย ของ Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
Revised field of Science and Technology (FOS) classification in the Frascati Manual
(26-Feb-2007)
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ว�ทยาศาสตรธรรมชาติ

• คณิตศาสตร
• ว�ทยาศาสตรคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
• ว�ทยาศาสตรกายภาพ
• ว�ทยาศาสตรเคมี
• ว�ทยาศาสตรช�วภาพ
• ว�ทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
• ว�ทยาศาสตรอื่นๆ ในสาขาใกลเคียง
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ว�ศวกรรมและเทคโนโลยี
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34
26
17
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64
13
109

ว�ทยาศาสตรการแพทยและสุขภาพ
4

371

9

138
135

57
71
74

9

250
112

• เกษตรกรรม ปาไม และประมง
• สัตวบาลและว�ทยาศาสตรน�ำนม
• สัตวแพทยศาสตร
• เทคโนโลยีช�วภาพทางดานการเกษตร
• ว�ทยาศาสตรทางดานการเกษตรอื่นๆ

สังคมศาสตร

• จ�ตว�ทยา
• เศรษฐศาสตรและธุรกิจ
• ศึกษาศาสตร
• สังคมว�ทยา
• นิติศาสตร
• รัฐศาสตร
• ภูมิศาสตรสังคมและเศรษฐกิจ
• นิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชน
• สังคมศาสตรอื่นๆ

27

217

• การแพทยพื้นฐาน
• การแพทยคลินิก
• ว�ทยาศาสตรสุขภาพ
• เทคโนโลยีช�วภาพทางการแพทย
• ว�ทยาศาสตรทางการแพทยอื่นๆ

เกษตรศาสตร

22
14
66

• ว�ศวกรรมโยธา
• ว�ศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และการสื่อสาร
• ว�ศวกรรมเคร�่องกล
• ว�ศวกรรมเคมี
• ว�ศวกรรมโลหะและวัสดุ
• ว�ศวกรรมทางการแพทย
• ว�ศวกรรมสิ่งแวดลอม
• เทคโนโลยีช�วภาพสิ่งแวดลอม
• เทคโนโลยีช�วภาพอุตสาหกรรม
• นาโนเทคโนโลยี
• ว�ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอื่นๆ

11
2

มนุษยศาสตร

• ประวัติศาสตรและโบราณคดี
• ภาษาและวรรณกรรม
• ปรัชญา จร�ยธรรมและศาสนา
• ศิลปศาสตร (ศิลปศาสตร ศิลปะการแสดง ดนตร�)
• มนุษยศาสตรอื่นๆ

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเคร�อขาย หมายถึง กลุมมหาว�ทยาลัยราชภัฏที่ไดรวม
ลงนามความรวมมือการดำเนินงานดาน Talent Mobility รวมกับมหาว�ทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ หร�อกลุม มหาว�ทยาลัยราชภัฏ ทีไ่ ดดำเนินโครงการนำรองกลไก
การเคลื่อนยายบุคลากรไปปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมหร�อชุมชน ปงบประมาณ
2564 ไดแก
มหาว�ทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเช�ยงใหม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มหาว�ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเช�ยงราย
มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�
มหาว�ทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาตาม OECD หมายถึง นิยามศัพทเฉพาะที่ใช ในการสำรวจดานการว�จัย
และพัฒนาของประเทศ ไดยึดหลักคำนิยามศัพทตางๆ ตามมาตรฐานสากล
โดยอางอิงจากคูมือ FRASCATI MANUAL 2007 ของ OECD โดยการเร�ยบ
เร�ยงจาก สำนักงานการว�จัยแหงชาติ แบงสาขาการว�จัยหลัก ไดแก
1. ว�ทยาศาสตรธรรมชาติ

คำจำกัดความ

• คณิตศาสตร
• ว�ทยาศาสตรกายภาพ
• ว�ทยาศาสตรช�วภาพ
• ว�ทยาศาสตรอื่นๆ ในสาขาใกลเคียง

• ว�ทยาศาสตรคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
• ว�ทยาศาสตรเคมี
• ว�ทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

2. ว�ศวกรรมและเทคโนโลยี

• ว�ศวกรรมโยธา
• ว�ศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และการสื่อสาร
• ว�ศวกรรมเคร�่องกล
• ว�ศวกรรมเคมี
• ว�ศวกรรมโลหะและวัสดุ
• ว�ศวกรรมทางการแพทย
• ว�ศวกรรมสิ่งแวดลอม
• เทคโนโลยีช�วภาพสิ่งแวดลอม
• เทคโนโลยีช�วภาพอุตสาหกรรม
• นาโนเทคโนโลยี
• ว�ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอื่นๆ เชน อาหารและเคร�่องดื่ม ว�ศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ

3. ว�ทยาศาสตรการแพทยและสุขภาพ

• การแพทยพื้นฐาน
• การแพทยคลินิก
• ว�ทยาศาสตรสุขภาพ
• เทคโนโลยีช�วภาพทางการแพทย
• ว�ทยาศาสตรทางการแพทยอื่นๆ เชน นิติว�ทยาศาสตร นิติเวช ว�ทยาศาสตรการแพทยอื่นๆ

4. เกษตรศาสตร

• เกษตรกรรม ปาไม และประมง
• สัตวบาลและว�ทยาศาสตรน�ำนม
• สัตวแพทยศาสตร
• เทคโนโลยีช�วภาพทางดานการเกษตร
• ว�ทยาศาสตรทางดานการเกษตรอื่นๆ ศาสตรทางการเกษตรที่ยังสรุปไมไดอื่นๆ

5. สังคมศาสตร

• จ�ตว�ทยา
• ศึกษาศาสตร
• นิติศาสตร
• ภูมิศาสตรสังคมและเศรษฐกิจ
• สังคมศาสตรอื่นๆ

• เศรษฐศาสตรและธุรกิจ
• สังคมว�ทยา
• รัฐศาสตร
• นิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชน

• ประวัติศาสตรและโบราณคดี
• ปรัชญา จร�ยธรรมและศาสนา
• มนุษยศาสตรอื่นๆ

• ภาษาและวรรณกรรม
• ศิลปศาสตร (ศิลปศาสตร ศิลปะการแสดง ดนตร�)

6. มนุษยศาสตร

อางอิง : Revised field of Science and Technology (FOS) classification in the Frascati Manual (26-Feb-2007)

มหาว�ทยาลัยราชภัฏ

อ.ดร.สุภาพร พงษภิญโญโอภาส
ผศ.วสันต เพชรพ�มูล
ผศ.ดร.ว�ษณุ บัวเทศ
ผศ.แดนชัย เคร�่องเง�น

มหาว�ทยาลัยราชภัฏ

อ.ดร.อนันต แกวตาติ�บ
อ.ดร.ชฎาพัศฐ สุขกาย
ผศ.กมล บุญลอม
อ.กฤษณะ แสงจันทร
อ.ดร.พรหทัย พ�ทธวงศ

มหาว�ทยาลัยราชภัฏ

ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพ�ทักษวงศ
อ.อำนาจ โกวรรณ
อ.ดร.ทิวาวัลย ตะการ
ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ
อ.วลัยพร สุพรรณ

มหาว�ทยาลัยราชภัฏ

ผศ.ปยะกิจ กิจติตุลากานนท
ผศ.ปฐมพงศ จ�โน
อ.ดร.พรพรรณ จ�อู
อ.ดร.ศรัณรัตน คงมั่น
อ.ป�ทมา ดำประส�ทธิ์

มหาว�ทยาลัยราชภัฏ

ผศ.ดร.จ�ตศิร�น กอนคง
ผศ.ดร.อลงกรณ เมืองไหว
ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง
ผศ.ดร.รพ�พรรณ จันทรมะณี
นายเจตนนที ราชเมืองมูล

มหาว�ทยาลัยราชภัฏ

ผศ.ดร.ปาณิศา แกวสวัสดิ์
อ.ดวงกมล อังอำนวยศิร�
อ.กมลวรรณ วงศวุฒิ

มหาว�ทยาลัยราชภัฏ

รศ.ธรรมณชาติ วันแตง
ผศ.ดร.นุชจร� ส�งหพันธ
ผศ.ดร.เสาวภา ชูมณี
ผศ.น้ำฝน เบาทองคำ
อ.ธนภัทร มณีแสง

มหาว�ทยาลัยราชภัฏ

รศ.ธิติมา คุณยศยิ�ง
ผศ.วราคม วงศชัย
ผศ.สรว�ศ มูลอินตะ
ผศ.ดร.โศภิษญพร ศิลปภิรมยสุข
อ.ดร.ป�ณณทัต กัลยา

มหาว�ทยาลัยราชภัฏ

ผศ.ดร.วรปภา อาร�ราษฎร

มหาว�ทยาลัยราชภัฏ

อ.ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย
ผศ.ภควดี ศิร�หลา
อ.ดร.กิตติ ตนเมืองป�ก
อ.ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ
ผศ.เปรมชัย มูลหลา

มหาว�ทยาลัยราชภัฏ

ผศ.ไชยยันต ชนะพรมมา
อ.ดร.จันทิมา ปกครอง
อ.ดร.วชิราภรณ เข�ยวมั่ง
อ.คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ
อ.ธนทัต สุนทรานนท
อ.วราภรณ ชนะพรมมา

กำแพงเพชร

เชียงราย

เชียงใหม

นครสวรรค

พ�บูลสงคราม

คณะทำงาน
ผูดำเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูล

เพชรบุร�

เพชรบูรณ

ลำปาง

มหาสารคาม

เลย

อุตรดิตถ

SPECIALISTS ขอมูลความเชี่ยวชาญอาจารย/นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือขาย

เนื้อหา

สารบัญ
หนา

บทนำ
คำจัดกัดความ
คณะทำงานผูดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

มหาว�ทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แมสอด
คณะว�ทยาการจัดการ
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเช�ยงราย

คณะครุศาสตร
สำนักว�ชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักว�ชานิติศาสตร
สำนักว�ชาบร�หารรัฐกิจ
สำนักว�ชาบัญช�
คณะมนุษยศาสตร
คณะว�ทยาการจัดการ
ว�ทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สำนักว�ชาว�ทยาศาสตรสุขภาพ
สถาบันความหลากหลายทางช�วภาพและสิ่งแวดลอม
สำนักว�ชาสังคมศาสตร
สำนักว�ชาการทองเที่ยว

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเช�ยงใหม

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะว�ทยาการจัดการ
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ว�ทยาลัยนานาชาติ
ว�ทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
ว�ทยาลัยแมฮองสอน
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SPECIALISTS ขอมูลความเชี่ยวชาญอาจารย/นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือขาย

เนื้อหา
มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะว�ทยาการจัดการ
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันว�จัยและพัฒนา

สารบัญ
หนา
27
29
29
30
30
30
31

มหาว�ทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะว�ทยาการจัดการ
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ว�ทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
ว�ทยาลัยการพยาบาล
สถาบันว�จัยและพัฒนา
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37
38
39
40
42
43
43

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะว�ทยาการจัดการ
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะว�ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะว�ทยาการจัดการ
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

45

47
47
47
47
47
47

49
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52
53
55
56

SPECIALISTS ขอมูลความเชี่ยวชาญอาจารย/นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือขาย

เนื้อหา

สารบัญ
หนา

มหาว�ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

59

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
คณะว�ทยาการจัดการ
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะว�ศวกรรมศาสตร

61
61
61
61
61
61
61
61

มหาว�ทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะว�ทยาการจัดการ
คณะว�ทยาศาสตร

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะว�ทยาการจัดการ
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

คณะเกษตรศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะว�ทยาการจัดการ
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ว�ทยาลัยนาน
ว�ทยาลัยนานาชาติ
ศูนยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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71

73
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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY

ชื่อยอ
คติพจน
สถาปนา
ประเภท
ที่ตั้ง

: มรภ.กพ. / KPRU
: ศูนยรวมแหงความรู และวิทยาการ
: 29 กันยายน พ.ศ. 2516
: สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
: เลขที่ 69 หมู 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร 62000
โทร
: 055-706-555
แฟกซ : 055-706-518
เว็บไซต : www.kpru.ac.th
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คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

FACULTY OF EDUCATION

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

อ.ดร.ไตรรงค เปล�่ยนแสง

อ.ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์

การสอนว�ทยาศาสตร

การจัดการขยะ

อ.ดร.มณฑา หมี ไพรพฤกษ

ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม

ว�จัยเชิงพ�้นที่

Information System

อ.ดร.ชลธิศ เส�อนุม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การว�จัยดานคณิตศาสตรและการประยุกต

ผศ.แดนชัย เคร�่องเง�น

FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY

ผศ.วสันต เพชรพ�มูล

ว�ศวกรรมอาหาร

ว�ศวกรรมไฟฟา

อ.ดร.ธนากร วงษศา

พลังงานทดแทน

อ.นงลักษณ จันทรพ�ชัย

ติดตั้งระบบไฟฟา

อ.นเรศ ขำเจร�ญ

ผศ.ดร.ว�ษณุ บัวเทศ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพ�ช

อ.อิทธิพล เหลาพรม

ฟ�สิกส

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม

มหาว�ทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แมสอด

รศ.ดร.นิรุตติ์ พ�พรรธนจ�นดา

ผศ.ดร.ธีรศิลป กันธา

ผศ.ปรัชญา ชะอุมผล

ผศ.นงลักษณ จ��วจ�

รศ.ดร.ปร�ชา ป�ญญา

ผศ.อภินันท ธรรมธีระศิษฏ

ผศ.วสุนธรา รตโนภาส

คณิตศาสตร

KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY MAE SOT

เศรษฐกิจพอเพ�ยง

การสอนชีวว�ทยา

บัญชี

เคมี

ว�ศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

สุขภาพ

อ.ว� ไลลักษณ สวมะล�

คณะว�ทยาการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

อ.อธิรดา บุญเดช

FACULTY OF MANAGEMENT

ผศ.การันต เจร�ญสุวรรณ

ชีวว�ทยา

การบร�หารจัดการแหลงทองเที่ยว

ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสว�ญู
การจัดการธุรกิจ

รศ.ดร.เพชรา บุดส�ทา
การตลาด

ผศ.ดร.เพ็ญศร� จันทรอินทร
การบร�หารจัดการ
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KAMPHAENG PHET

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

KAMPHAENG PHET
RAJABHAT UNIVERSITY
คณะครุศาสตร

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย

CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSTTY

ชื่อยอ
คติพจน
สถาปนา
ประเภท
ที่ตั้ง

: มร.ชร. / CRRU
: มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูและใหโอกาส
: 29 กันยายน พ.ศ. 2516
: สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
: 80 หมูที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตําบลบานดู
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร
: 053-776-000
แฟกซ :
เว็บไซต : www.crru.ac.th

05

CHIANG RAI
RAJABHAT UNIVERSTTY
คณะครุศาสตร

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย

อ.ดร.กฤติยา อร�ยา

อ.วสันต วรรณรัตน

อ.ดร.สายรุง ธิตา

อ.ดร.ดำเกิง วัฒนว�ร

อ.จันทรจ�รา ชัยมรฤทธิ์

รศ.ดร.นพพร ธนะชัยขัยธ

อ.พงศกร สมมิตร

อ.ดร.สุดาพร ป�ญญาพฤกษ

ผศ.ดร.สมฤทัย ตันมา

อ.อุไรวรรณ กิมเฮง

ผศ.ดร.มีชัย เทพนุรัตน

อ.ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ

อ.ดร.นภาพร วรรณาพรม

อ.รักชนก อินจันทร

ผศ.ดร.วัชราภรณ ทาหาร

อ.กนกวรรณ วังมณี

ผศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ ติ�บคำปอ

อ.ดร.พ�นชัย ยาว�ราช

ผศ.ดร.กรองกาญจน จันตะ

อ.มลฤดี แซมา

ผศ.ดร.จ�ราภรณ ปาล�

ผศ.ดร.สุดาพร ป�ญญาพฤกษ

ผศ.ดร.สมบูรณ คำเตจา

ผศ.ปร�ญญา สาเพชร

อ.ดร.วราภรณ แกวคอน

ดร.สุวดี อุปปนใจ

ผศ.ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ

อ.ณิชาพัฒณ ไชยเสนบดินทร

อ.ดร.หาญศึก เล็บครุฑ

รศ.ดร.นพพร ธนะชัยขันธ

อ.จ�ฑาพร ป�นทวัง

อ.ว�ทยา พ�ลสวัสดิ์

อ.ไอลดา มณีกาศ

อ.ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน

อ.ชญานิน พันธศร�สุวรรณ

อ.ดร.สุธาส�นี ศร�ว�ชัย

อ.ดร.รักษ วรุณวนารักษ

อ.ดร.ปรมินทร อร�เดช

ผศ.ดร.ประเวศ เวชชะ

ผศ.ดร.ศิวภรณ สองแสน

อ.กฤษณกัณฑ ภาโพธิรัตน

อ.ดร.ว�ชิต เทพประส�ทธิ์

อ.ทัศนพล ชื่นจ�ตต

อ.ดร.ทว�ศักดิ์ ล�นคำ

อ.ดร.สุภาพร เตว�ยะ

อ.ดร.ธิดารัตน สุขประภาภรณ

รศ.ดร.เพ็ญพ�ศุทธิ์ ใจสนิท
การเร�ยนการสอน

FACULTY OF EDUCATION

ดานการศึกษา
ดานการศึกษา

ดานการสอน

ภาษาจ�น

การสอนคณิตศาสตร

ภาษาไทย

การพัฒนาหลักสูตร

เคมี

การสอนเด็กพ�เศษ

ฟ�สิกสและวัสดุศาสตร

การบร�หารการศึกษา

เนื้อหาทางดานเคมี

การสอน

เคมีอินทร�ยสังเคราะห

จ�ตว�ทยา

เคมี

บร�หารการศึกษา

การประยุกตทางดานชีวว�ทยา และจ�ลชีวว�ทยาในดานการเกษตร

ดานการสอน

ชีวว�ทยา (Biology)

ดานการพัฒนาหลักสูตร

สัตวว�ทยา

การสอนฟ�สิกส

Animal Cell Culture

บร�หารการศึกษา

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพ�ช

การสอนภาษาไทย

ดานพัฒนาสื่อ

คณิตศาสตรศึกษา

การใหคำปร�กษา

การสอนคณิตศาสตร

เทคนิคการสอน สังคมศึกษา การจัดการเร�ยนรู

วัดผลการศึกษา

ดานการสอนภาษาอังกฤษ ดานการศึกษา และดานภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการสอน

การสอนภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผลการศีกษา

การว�จัยและพัฒนาหลักสูตร

ศาสตรการสอน

อาหาร

เทคโนโลยีเพ�่อการศึกษา

การสอน

การสอนภาษาอังกฤษ

การศึกษา

ว�จัยและพัฒนา
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CHIANG RAI

เทคนิคและการสอนเด็กที่มีความตองการพ�เศษ

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย

CHIANG RAI
RAJABHAT UNIVERSTTY

คณะครุศาสตร

อ.ศร�นวล ฟองมณี

ผศ.ดร.พ�ทักษ เหล็กกลา

อ.ภานุพันธ จ�ตคำ

อ.ดร.สมเกียรติ ตุนแกว

ผศ.ดร.ภูมิพงษ ดวงตั้ง

การว�เคราะหและออกแบบระบบ

FACULTY OF EDUCATION

CHIANG RAI

พลศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาวะผูนำ

ว�ศวกรรมโทรคมนาคม, ระบบอิเล็กทรอนิกสอัจฉร�ยะ,
ระบบสื่อสารไรสาย, ระบบสมองกลฝงตัว

อ.ณาตยา ส�งหสุตีน
การสอน

อ.อัญชล� ทิพยโยธิน

การสอน

อ.คมกฤช จ�ระบุตร

อ.เสาวคนธ จันตะมาต

พัฒนาชุมชน, การตลาดยุุคสมัยใหม, ไอที

ผศ.กรรณิการ แซใช

Graphic Design, Character Design,
2d-3d Animation For Game

การผลิตสื่อการสอนเด็กปฐมวัย

ผศ.ดร.ณรงคศักดิ์ ศร�สม

สำนักว�ชาคอมพ�วเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาและพัฒนาสังคม, Gis, Information System

SCHOOL OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย

Parallel Computing, Artificial Intelligence,
Distributed Computing

FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY

อ.ทิพา ตันเจร�ญรัตน

อ.อังศนา พงษนุมกูล

ออกแบบสถาปตยกรรม

อินเตอรเนต, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุปกรณเคร�อขายไรสาย

อ.พงศตะวัน นันทศิร�

ระบบสารสนเทศ

อ.รัชนิกร กุสลานนท

Robotic, Internet Of Things, Automation Systems,
Microwave And Rf Circuits

อ.รัชนี ล�อดารา

ผศ.ดร.ณรงคศักดิ์ ศร�สม

ออกแบบสถาปตยกรรม

ผศ.กมล บุญลอม

ออกแบบผลิตภัณฑ

การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส

อ.ธัญลักษณ ศุภพลธร

ผศ.ดร.ว�ภพ ใจแข็ง

อ.จักร� พ�ชญพ�บุล

อ.นเรศ ใหญวงศ

ผศ.ธิดาลักษณ อยูเย็น

อ.ว�บูลพร วุฒิคุณ

อ.ดร.มยูร ใยบัวเทศ

อ.ดร.ศศิชา สุขกาย

อ.สำราญ ไชยคำวัง

ผศ.ชัชชัย วรพัฒน

ผศ.พ�งพ�ศ พ�ชญพ�บุล

ผศ.ดร.ว�ภพ ใจแข็ง

Graphic Design, 3d Design, Photoghaper

ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ออกแบบระบบไฟฟา, Grid Connected

พัฒนาซอฟตแวร, ออกแบบระบบ, ประมวลผลขอมูล

Lca Cfp T-ver Solar Cell Biomass Biogas

การพัฒนาเว็บไซตและแอปพลิเคชัน

ออกแบบผลิตภัณฑจากพลาสติก

ระบบเคร�อขาย ความมั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

Universal Design

Mobile Application, Database System, Internet Of Things

เคร�่องกล พลังงาน ไฟฟา

พัฒนาระบบสารสนเทศ, พัฒนาแอปพลิเคชัน,
เข�ยนโปรแกรมคอมพ�วเตอร,

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ผศ.ดร.จรัญ คนแรง

อ.ชล�ดา จันทจ�รโกว�ท

ไฟฟา

อ.ศักดิธัช เสร�มศร�

เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพ�วเตอร,
งานจัดการและประยุกต ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ออกแบบสภาพแวดลอมรับมือภัยพ�บัติ

อ.กฤษณะ สมควร

อ.ทว�โชค เตชะธรรมวงศ

อ.อนุสรณ ใจแกว

อ.มณีรัตน ภาจันทรคู

อ.ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก

อ.คงฤทธิ์ เหล�องไตรรัตน

ผศ.ดร.ว�นารัตน แสวงกิจ

อ.ดร.ธนพล แสงสุวรรณ

Web Application Development

BIM (Building Information Modeling)

Data Mining

การออกแบบวางผังเมือง/ชุมชน

Data Anaysis

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีอาคาร
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RAJABHAT UNIVERSTTY
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย

อ.ชยากร พ�ทธกำเนิด

รศ.ดร.กัสมา กาซอน

สำนักว�ชาบัญชี

FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY

SCHOOL OF ACCOUNTING

การเพ��มประสิทธิภาพ,
การลดตนทุนโลจ�สติกสและซัพพลายเชน

อ.ธนภัทร กันทาวงศ

อ.สุภาพร คำเตจา

การเง�น, ธุรกิจ

อ.นิรุตติ์ ชัยโชค

การกระจายผลผลิตชุมชน, กระบวนการผลิตกาแฟและชา
การเพ��มประสิทธิภาพดวยโลจ�สติกส

การเง�น, การบัญชี, สังคม

อ.ธีรวัชร แกวเปย

รศ.ดร.จ�รภา ศักดิ์กิตติมาลัย

ผศ.นคร ไชยวงศศักดา

ผศ.ดร.วรลักษณ วรรณโล

การจัดการหวงโซอุปทานและโลจ�สติกส

การเง�น

การว�จัยดำเนินงาน

การบัญชี

ผศ.ดร.ปานฉัตร อาการักษ

สำนักว�ชานิติศาสตร

การบัญชี

ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย

SCHOOL OF LAW

รศ.ดิเรก ควรสมาคม

การบัญชี

ผศ.ดร.อรวรรณ เชื้อเมืองพาน

กฎหมายมหาชน

ผศ.ทศพร มูลรัตน

ภาษีอากร, ตนทุน, ตรวจสอบบัญชี

กฎหมาย

อ.นิฐิณี ทองแท

คณะมนุษยศาสตร

ผศ.พชรวรรณ ขำตุม

อ.ปร�ยาภา วังมณี

รัฐธรรมนูญ

FACULTY OF HUMANITIES

กฎหมายธุรกิจ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ

ผศ.พ�ทักษ ศศิสุวรรณ

อ.ชิดชนก เทพบัณฑิต

ผศ.ยิ�งศักดิ์ เพชรนิล

อ.อัลณิกา สายน้ำเย็น

ผศ.สุรชัย อุฬารวงศ

อ.พ�มพพรรณ เล�ศเกษม

ผศ.สุรพ� โพธิสาราช

ผศ.ดร.ปฏิพันธ อุทยานุกูล

กฎหมายอาญาและว�ธีพ�จารณาความอาญา

ญี่ปุนศึกษา ภาษาญี่ปุน มนุษยว�ทยา

กฎหมาย

ภาษาญี่ปุน วรรณคดีญี่ปุน การสอนภาษาญี่ปุน

กฎหมายแรงงาน

ภาษา, การเร�ยนการสอน, การพัฒนา

กฎหมายการคาชายแดนและการคาระหวางประเทศ

วรรณกรรม, ความคิดสารางสรรคทางภาษาไทย, คติชนว�ทยา

อ.รุงโรจน ตนประดิษฐ

สำนักว�ชาบร�หารรัฐกิจ

ศิลปะการพ�ด

อ.ดร.ซิมมี่ อุปรา

SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION

อ.กัณณพงศ ศิร�เขตต

ภาษาศาสตร

กฎหมายระหวางประเทศ, กฎหมายอาญา, กฎหมายธุรกิจ

อ.ปทุมวดี พันธส�บ

การปกครองทองถิ�น/ทองที่, การบร�หารจัดการภาครัฐ,
ธรรมาภิบาล/การประเมิน

อ.ดร.อาภิสรา พลนรัตน

อ.ปฐมทัศน บรรณเล�ศ

ภาษาอังกฤษเพ�่อการทองเที่ยว
Second Language Acquisition

อ.ทศพล พงษตะ

อ.ปยมาศ มาวงศ

อ.วชิรว�ชญ วรชิษณุพงศ

ผศ.ศุภรัตน อินทนิเวศ

ผศ.วราดวง สมณาศักดิ์

ผศ.องอาจ อินทนิเวศ

ชุมชนเข็มแข็ง, ความเหลี่ยมล้ำ, เศรษฐกิจฐานราก

ภาษา

การบร�หารจัดการ, การจัดการขยะชุมชน, การพัฒนาชุมชน

ศิลปกรรม, มนุษยศาสตร, สุขภาวะ เด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ

การบร�หารทรัพยากรมนุษย, การบร�หารงานภาครัฐ,
องคการและการจัดการ

ดนตร�

อ.ธภัฎ สังขว�จ�ตร

อ.ส�มินตราพร สุร�นทร

ว�จัยสรางสรรค

ผศ.ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ

การบร�หารจัดการขยะ
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คณะมนุษยศาสตร

ว�ทยาลัยการแพทยพ�้นบานและการแพทยทางเล�อก

ดร.จ�ฑารัตน จ�ตรปราณี

อ.ดร.วนิษา ป�นฟา

FACULTY OF HUMANITIES

MANAGEMENT SCIENCE

CHIANG RAI

ภาษาศาสตรอังกฤษ

สมุนไพรไทย, การศึกษาฤทธิ์ตานมะเร็งในหลอดทอลอง
และสัตวทดลอง, ความรูดานการแพทยแผนไทย

อ.ดนุพงศ ชีว�นว� ไลพร
การสอน

คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ปร�ดา จันทรแจมศร�
ปรัชญาและศาสนา

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

อ.ดร.วรรัตน ขยันการ

คณะว�ทยาการจัดการ

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ผศ.ดร.วล�พรรณ รกิติกุล

FACULTY OF MANAGEMENT

ผศ.ดร.กรกนก นิลดำ

เคมีคำนวณ

สื่อสารการตลาด, สื่อสารทางสื่อใหม, สื่อสารทางการเมือง

ผศ.สาโรจน ป�ญญามงคล

สื่อสารในภาวะว�กฤต

ผศ.ดร.เสถียร ฉันทะ

ผศ.ดร.เสร�มศิร� นิลดำ

กฎหมายอาหาร

อ.ดรัณภพ อุดแนน

Natural Resources And Environmental Management,
Biodiversity, Social Development,Native Rice,
Border And Health, Health And Community,
Ethnicity

โลจ�สติกสและหวงโซอุปทาน

อ.อัจฉราภัทร เขมอัครเจตต

บร�หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน,
วางแผนพัฒนามหาว�ทยาลัย, แผนกำลัง, แผนปฏิบัติการ, PART อ.ดร.พรหทัย พ�ทธวัน
พัฒนาสมรรถนะผูประกอบการ, ติดตามและประเมินผลโครงการ
การแปรรูปอาหาร

ผศ.ดร.เกศกนก ชุมประดิษฐ

การรณรงค, การรูเทาทันสื่อ, การจัดการเนื้อหาทางสื่อออนไลน สำนักว�ชาว�ทยาศาสตรสุขภาพ

ผศ.ดร.จ�ราพร ข�นศร�

SCHOOL OF HEALTH SCIENCES

รศ.พัชรา กอนชูสกุล

การสื่อสารเพ�่อการพัฒนา

อ.ณัฐธิดา จ�มปา

การว�จัย

พัฒนาชุมชน

อ.จ�ราภรณ เศษจันทร

บร�หารจัดการ, การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม,
การจัดการธุรกิจแฟรนไชส

อ.มณุเชษฐ มะโนธรรม

ผศ.ดร.สุธีรา อะทะวงษา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อนามัยชุมชน

ผศ.ดร.ปว�ณา ล�้ตระกูล

อ.ดร.พ�ณัฎฐิณีย จ�ตคำ

เศรษฐศาสตรการคาชายแดนและบร�บทสังคมสูงวัย,
เศรษฐศาสตรพัฒนา, ยุทธศาสตรและการพัฒนา

อนามัยสิ�งแวดลอม

ผศ.สุเนตรา สมกำลัง

อ.ดร.จ�นดาภา ล�นิวา

พฤติกรรมศาสตรและพฤติกรรมสุขภาพ

ผศ.อนุสรา พงคจันตา

บัญชี, สมรรถนะการปฏิบัติงาน, บรรยาการในการทำงาน,
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ชีวเคมี

อ.ดร.สุทธิพร เปยมสุวรรณกิจ

รศ.พัชรา กอยชูสกุล

มูลคาเพ��ม, การพัฒนาผลิตภัณฑ, สินคาเกษตร, ขยะ,
พลังงานและพลังงานทดแทน, ปาไม ไฟปา ฝาย

สาธารณสุขศาสตร

อ.อนัญญา เหลาร�นทอง

ผศ.ดร.กษิดิศ ใจผาวัง

การสรางเสร�มสุขภาพผูสูงวัย

การจัดการธุรกิจ

ผศ.วัชรพงษ เร�อนคำ

การตลาด

ผศ.พัชร�นทร ว�นยางคกูล

มูลคาเพ��ม, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาผลิตภัณฑ,
การลดรายจาย เพ��มรายได, การจัดการขยะ, พลังงาน, ไฟปา

อ.ดร.กาญจนา ปนตาคำ

อ.สุรพงษ วงษปาน

ระบาดว�ทยา

ผศ.ดร.สุภัทณี เปยมสุวรรณกิจ

โรคไมติดตอ
สาธารณสุข

ผศ.ดร.เบญจวรรณ เบญจกรณ

อ.มณีรัตน สวนมวง

การจัดการทรัพยากรมนุษย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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อ.ธนพนธ คำเที่ยง

อ.ดร.สมบัติ บุญคำเยือง

อ.จ�ฑามาศ เมืองมูล

อ.จามร� พระสุนิล

อ.ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร

ผศ.ดร.ธัญญลักษณ แซเล�้ยว

อ.กรรณิการ เทพกิจ

ผศ.ภัทร�พันธุ พันธุ

อ.วารุณี พันธวงศ

อ.ดร.จันจ�รา ว�ชัย

อ.รว�พรรดิ พ�ลลาภ

ผศ.ดร.ตองรัก จ�ตรบรรเทา

อ.อาร�ย จอแย

อ.ทศพล คชสาร

อ.พัทธนิษย คำธาร

ผศ.ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ

อ.สุธีรา คณะธรรม
สังคมสงเคราะห

SCHOOL OF HEALTH SCIENCES

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กายว�ภาคศาสตร

การจัดการพัฒนาสังคม

การดูแลผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพ

ชาติพันธุศึกษา, ภูมิภาคลุมน้ำโขงศึกษา และเยาศึกษา

การสรางเสร�มสุขภาพ

ประวัติศาสตรศิลปะ, พ�พ�ธภัณฑว�ทยา, ประวัติศาสตรทองถิ�น

การจัดการและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

สุขภาพ, ประชากร, การว�เคราะหเชิงปร�มาณ

จ�ตว�ทยาเด็กและวัยรุน อนามัยการเจร�ญพันธุ ผูสูงอายุ

การฝกอบรมทางจ�ตว�ทยา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภูมิศาสตรประชากร

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มานุษยว�ทยา

อ.ดร.ชาญชัย ฤทธิรวม

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและส��งแวดลอม

ศาสนา วัฒนธรรม และสิ�งแวดลอม

อ.ดร.โกมินทร วังออน

INSTITUTE OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENT

นางเพ็ญศร� มล�ทอง

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร, การพัฒนาชุมชน,
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชาติพันธุ

กระบวนการว�จัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม,
ว�ทยากรกระบวนการ, การพัฒนาแผนแมบทชุมชน

อ.วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
สังคมว�ทยา

สำนักว�ชาสังคมศาสตร

อ.ปรัชญาณินทร วงศอทิติกุล

ผศ.ดร.เลหลา ตร�เอกานุกูล

ผศ.ดร.เลหลา ตร�เอกานุกูล

อ.กันยธนัญ สุชิน

ผศ.ดร.ศศิพัชร เมฆรา

ผศ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ

อ.พ�มทรัพย พ�มพ�สุทธิ์

ชาติพันธุศึกษา

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

ชาติพันธุ

วัฒนธรรม

จ�ตว�ทยาชุมชน

การจัดการสิ�งแวดลอม

ภุมิสารสนเทศ (GIS, RS, GNSS), การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอม, การจัดการภัยพ�บัติ

ภูมิปญญา

ผศ.นพชัย ฟองอิสสระ

อ.ดร.ณรงค เจนใจ

อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง อาเซียน เอเชียตะวันออกเฉียงใต

การวางแผนพัฒนาชุมชน

นายบุญทับ กันทะเตียน

การบร�หารจัดการงานว�จัยระดับคณะ, การว�จัยเชิงพ�้นที่,
การว�จัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

สำนักว�ชาการทองเที่ยว

สิทธิมนุษยชน, สิทธิชุมชน, การพัฒนายุคหลังสมัยใหม

อ.ภูวนารถ ศร�ทอง

ผศ.ดร.รณิดา ปงเมือง

พ�ชอาหาหาร และภูมิปญญาทองถิ�น

อ.ณัฐทิยา วัฒนศิร�ศาสตร

BUREAU OF TOURISM

ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม

การทองเที่ยวเชิงผจญภัย

ผูสูงอายุ สวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชน/ทองถิ�น

อ.รชตะ ไชยเมือง

ยุทธศาสตร

อ.นคเรศ อุดชะยา

ผศ.ดร.นาว�น พรมใจสา

การทองเที่ยวชุมชน

อ.ธนพัทธ จันทพ�พัฒนพงศ

รูปแบบการทองเที่ยวตนทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
เพ�่อการทองเที่ยว การโรงแรม และการบร�การสปา

พฤติกรรมศาสตร
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สำนักว�ชาการทองเที่ยว
BUREAU OF TOURISM

CHIANG RAI

อ.ภูวนารถ ศร�ทอง

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ, การจัดการการทองเที่ยว,
การจัดการทรัพยากรมนุษยธุรกิจทองเที่ยวและบร�การ

อ.ขวัญฤทัย ครองยุติ

การจัดการการทองเที่ยว การวางแผนและการพัฒนาอุทยาน
และพ�้นที่อนุรักษ, การทองเที่ยวอยางยั่งยืน, การสรางตราสินคา
การจัดการอีเวนท, การตลาดการทองเที่ยว

อ.ดร.ชฎาพัศฐ สุขกาย

การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว

อ.ปทุมพร แกวคำ
ทองเที่ยวชุมชน

อ.รักติบูล จันทนุปาน

มัคคุเทศกและฝกอบรมผูนำเที่ยว

อ.ณฐมน สังวาลย

การจัดการงานบร�การสวนหนาธุรกิจโรงแรม

อ.ดร.ศิร�นพรรณ ชุมอินทจักร

ภาษาอังกฤษ, การโรงแรม, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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ชื่อยอ
คติพจน
สถาปนา
ประเภท
ที่ตั้ง

: มร.ชม. / CMRU
: การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาทองถิ่น
: 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2467
: สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
: 202 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50300
โทร
: 053-885-555
แฟกซ : 053-885-556
เว็บไซต : www.cmru.ac.th
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คณะครุศาสตร

อ.ดวงใจ เนตรตระสูตร

วาที่รอยตร� อ.โกว�ท จอมคำ

อ.ทัศนีย บุญแรง

วาที่รอยเอก ดร.ขจร ตร�โสภณากร

อ.ดร.ทัศนีย อารมยเกล�้ยง

การศึกษาปฐมวัย

FACULTY OF EDUCATION

ว�ทยาศาสตรการกีฬา

จ�ตว�ทยาการศึกษาและการแนะแนว

ว�ทยาศาสตรการกีฬาและการออกกำลังกาย, สงเสร�มสุขภาพ,
การบร�หารจัดการกีฬา, พลศึกษา

อาชีวศึกษา

อ.ดร.ธนะดี สุร�ยะจันทรหอม

อ.คะนอง ธรรมจันตา

อ.ธนัช ยอดดำเนิน

ว�ทยาศาสตรการกีฬา

ผศ.ธีรธร เลอศิลป

พลศึกษา

อ.นฤมล คำป�ญญา

ว�ทยาศาสตรการกีฬา

อ.นัฐญภรณ เล�ศอนรรฆภัณฑ

จ�ตว�ทยาการปร�กษา

อ.นันทนนภัส รัตนศิลปชัย

จ�ตว�ทยาการปร�กษา

อ.นิรันดร พัฒนกุล

จ�ตว�ทยาสังคม

อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ

จ�ตว�ทยาสังคม

ผศ.ดร.ปว�ณา โฆส�โต

หลักสูตรและการสอน

อ.ปยะณัฐ จันตะคาด

เทคโนโลยีทางการศึกษา

อ.พงศธร ศร�ทับทิม

ภาษา

ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง

ผูนำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

อ.พัดชา ปณฑะดิษ

ภาษา

อ.พ�มพาพัญ ทองกิ�ง

การศึกษาปฐมวัย

อ.มนฑกานต เมฆรา

ว�ทยาศาสตรศึกษา

อ.ดร.รัตนวัชร เพ็ญรัตนหิรัญ

จ�ตว�ทยาการปร�กษา

อ.ดร.รุงทิวา คนการณ

การศึกษาเพ�่อการพัฒนาทองถิ�น

ผศ.ดร.วชิรา เคร�อคำอาย

หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเร�ยนรู (ประถมศึกษา)

อ.วราพร ขันพล

สุขศึกษาและพลศึกษา

อ.วลัยพร ทองหยอด

การว�จัยและพัฒนาหลักสูตร

อ.ว�ระยุทธ สุภารส

อ.ปร�ญญา สำราญบำรุง

ภาษา

อ.ดร.ไพรัช โกศัลยพ�พัฒน

Secondary Education For The Deaf

อ.สุรศักดิ์ ส�งหสา

ภาษา

อ.ยุทธนา อารักษพ�ทธนันท

ภาษา

อ.ส�ร�กาญจน สงา

หลักสูตรและการสอน

อ.อนุรักษ แทนทอง

ว�ทยาศาสตรการกีฬา

อ.อิทธิศักดิ์ อินทรประส�ทธิ์

จ�ตว�ทยาอุตสาหกรรมและการทองที่ยว

อ.กมลพร ทองธิยะ

Educational Psychology

อ.กิตตินันท หอมฟ�ง

Education(Teaching English As A Foreign Language)

อ.คะเณยะ ออนนาง

ภาษา

อ.ดร.จักรปรุฬห ว�ชาอัครว�ทย

หลักสูตรและการสอน

อ.จันทรา แซล�ว

จ�ตว�ทยาอุตสาหกรรมและองคกร

อ.ดร.จ�นดา นาเจร�ญ

หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเร�ยนรู (ประถมศึกษา)

อ.จ�ฑามาศ หนุนชาติ

จ�ตว�ทยาอุตสาหกรรมและองคกร

อ.จ�ฑารัตน เปลวทอง

ภาษา

อ.ดร.ชไมมน ศร�สุรักษ

คณิตศาสตรศึกษา

อ.ชวล�ต ขอดศิร�

หลักสูตรและการสอน

อ.ชัชวรรณ ตะผัด

การสอนภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ชาตร� มณีโกศล

จ�ตว�ทยาการศึกษาและการแนะแนว
การศึกษาพ�เศษ
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คณะครุศาสตร

อ.ดร.สุพรรณิการ กลอมจอหอ

อ.ดร.ศศิธร อินตุน

อ.จ�นตนา สุวรรณมณี

ผศ.ดร.ศศิพ�นต สุขบุญพันธ

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย

ผศ.ศันทนี คุณชยางกูร

อ.เบญจมาศ สันตสวัสดิ์

อ.ศิร�มาศ โกศัลยพ�พัฒน

ผศ.อัตถ อัจฉร�ยมนตร�

ผศ.สนธยา สวัสดิ์

ผศ.ดร.ธัญญา ทะพ�งคแก

รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา

ผศ.ดร.นคร�นทร พร�บไหว

อ.ดร.สายฝน แสนใจพรม

อ.นร�ศรา ว�ชิต

อ.สาโรช สอาดเอี่ยม

รศ.ดร.วัชรพงษ วัฒนกูล

ผศ.ดร.สำเนา หมื่นแจม

น.สพ.รศ.ศุภชัย ศร�ธิวงค

อ.ส�ตา ทายะติ

อ.ดร.ทิตา สุนทรว�ภาต

อ.แสงจันทร เกษากิจ

อ.วชิรนนท แกวตาป

วาที่เร�อตร� อ.อภิส�ทธิ์ ชัยมัง

อ.สุภัทรา คำหมอง

ผศ.อรทัย อินตา

อ.ดร.หทัยรัตน ร าชนิยม

อ.อังคณา ลังกาวงศ

อ.อัยร�ญป เจนเจร�ญโภไคย

อ.อัณณชญากร พัฒนประส�ทธิ์

อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป

ผศ.ทิพยเกสร กำปนาท

อ.กัญจนพัชร บุญธรานุรักษ

อ.ดร.พ�มพทอง สังสุทธิพงศ

อ.ธิดารัตน หนอสุวรรณ

อ.ไพรศิลป ปนทะนา

ผศ.ดร.นักส�ทธิ์ ป�ญโญใหญ

อ.ดร.ส�ร�นทรนิชา ป�ญจอร�ยะกุล

อ.ดร.ว�ศนี สุประดิษฐอาภรณ

อ.ดร.สุพัตรา สกุลศร�ประเสร�ฐ

อ.อภิรดา พรป�ณณว�ชญ

พ�ชไร

FACULTY OF EDUCATION

หลักสูตรและการสอน

เกษตรศาสตร

Special Education

สัตวศาสตร

CHIANG MAI

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

เกษตรศาสตร

ภาษา

เกษตรศาสตร

จ�ตว�ทยาการศึกษาและการแนะแนว

Horticultural Science And Plant Biotechnology

ผูนำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เทคโนโลยีชีวภาพ

การว�จัยและพัฒนาการศึกษา

ว�ทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

เทคโนโลยีทางการศึกษา

สัตวศาสตร

ผูนำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

สัตวแพทย

การสอนภาษาอังกฤษ

Earth, Environmental And Biological Sciences

เทคโนโลยีทางการศึกษา

ชีวว�ทยา

ภาษา

จ�ลชีวว�ทยา

การสอนสังคมศึกษา

เอกพันธุศาสตร

ว�ทยาศาสตรศึกษา(การสอนเคมี)

ชีวว�ทยาประยุกต

การศึกษาพ�เศษ

ปฐพ�ศาสตร

การว�จัยและพัฒนาทองถิ�น

เทคโนโลยีการอาหาร

การว�จัยและพัฒนาการศึกษา

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

ว�จัยและสถิติการศึกษา

Food Science

ว�จัยและประเมินผลการศึกษา

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

ว�จัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.สุพจน บุญแรง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พัฒนาทรัพยากรชนบท

อ.ดร.จ�รภา งวนหอม

FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

อ.ดร.สรุจพ�ส�ษฐ พยัคฆภาพ

ภาษา

อ.ดร.นิราภรณ ชัยวัง

พ�ชสวน

อ.ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร
พ�ชไร

ภาษา
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.ดลยา แกวคำแสน

อ.จักร�นรัฐ นิยมคา

อ.ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล

อ.ณกานต อนุกูลวรรธกะ

อ.ทรงพล เล�ศกอบกุล

อ.วาทินี คุมแสง

อ.ดร.ธนางกูร ขำศร�

อ.ดร.กันยารัตน ร�นศร�

อ.ดร.ธรรศ ศร�รัตนบัลล

ผศ.ดร.สัญญา สะสอง

อ.นันทิยา ศิลาชัย

อ.กฤษณา สมบัติ

อ.นัยนา ครุฑเมือง

อ.กัลยา พรหมวัชรานนท

อ.ดร.นิตยา สงวนงาม

อ.กิตติพงศ ติรณะรัต

ผศ.ปณชนก ชาญไวว�ทย

อ.ดร.กิติญา ชูว�ทยเจร�ญกิจ

อ.ดร.ประนอม ลำงาม

อ.เกศินี ศร�รัตน

อ.ประภารัตน ทองสั้น

วาที่รอยตร� ดร.เกียรติชัย สายตาคำ

ผศ.พงศา กันทะสอน

อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน

อ.ดร.พัศศ ผณิณศวรสกุล

อ.ดร.ขวัญหทัย กวดนอก

อ.ดร.ภาวนา เพ็ชรพราย

อ.งามนิจ แสนนำพล

อ.เมษา มหาวรรณ

อ.จารุณี นาคเจร�ญ

ดร.รชฏ นุเสน

อ.จารุวรรณ เพ็งศิร�

อ.ดร.รณว�ร พาผล

อ.จ�ติญาณี เพ��มทันจ�ตต

อ.วทัญู ศร�อุทัย

ผศ.ดร.เฉล�มชัย ไชยชมภู

อ.ดร.วรศิร� บุญซื่อ

อ.ชัพว�ชญ ใจหาญ

อ.วรสุดา วัฒนวงศ

อ.ฐากูร ขาขันมะล�

อ.วาทินี ศิร�ชัย

อ.ฑัตจยศพล ธนธุวานันท

อ.ว�ชญา มาแกว

อ.ดร.ณัฏฐฤทัย อรุณศิโรจน

อ.ว�ราช ทูลแกว

อ.ณัฐพร จาดยางโทน

อ.วุฒิชัย ส�บสอน

อ.ณัฐวุฒิ ล�อดี

อ.ศศิธร ศร�รัตน

ภาษาและวรรณกรรมลานนา

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Reading

โบราณคดี

ภาษา

ประวัติศาสตร

ภาษา

พระพ�ทธศาสนา

ภาษาอังกฤษ

พระพ�ทธศาสนา

วรรณคดีเปร�ยบเทียบ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ

ภาษาอังกฤษ

ภาษา

การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ/ภาษาที่สอง

ภาษา

Linguistics and Applied Linguistics

ภาษาเกาหลี

ภาษาอังกฤษ

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

Chinese Character Study

วรรณคดีจ�นโบราณ

Korean Language Education

ภาษา

ภาษาศาสตรและภาษาศาสตรประยุกต

ภาษา

English

ภาษา

ภาษาศาสตร

ภาษา

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร

ภาษาอังกฤษ

ภาษา

ภาษาไทย

ภาษา

ภาษา

ภาษาไทย

Linguistics And Applied Linguistics

ภาษาศาสตร

ภาษา

ภาษาไทย

Korean Language Education
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.มงคล ภิรมยครุฑ

อ.ศิร�พรรณ สุวรรณาลัย

อ.มณฑิรา ศิร�สวาง

อ.ดร.สุจ�รา อัมรักเล�ศ

อ.เมธินี อองแสงคุณ

อ.สุชาดา เกียรติยุทธชาติ

อ.ดร.ศร�ยา หงษยี่ส�บเอ็ด

อ.สุดธิดา สวนประดิษฐ

อ.สงกรานต สมจันทร

อ.สุนิศา เฟรนเซิ�ล

อ.สมศักดิ์ พรมจักร

อ.สุนิษา สุกิน

วาที่รอยตร� อ.สรายุทธ อองแสงคุณ

อ.สุรเดช ลุนิทรานนท

อ.สายพ�ณ สังคีตศิลป

อ.เสร�ม วัชร�นทร

อ.ส�ร�พร คืนมาเมือง

อ.โสภิตา ถาวร

อ.เสนห วงคสุฤทธิ์

อ.หทัยรัตน มหาวรรณ

ผศ.ดร.เอกพ�ชัย สอนศร�

อ.อจลา เตชะพ�ชญภักดี

อ.ดร.ชุติวลัญชน เสมมหาศักดิ์

อ.อนิสรา รัศมีเจร�ญ

อ.กฤษฎา เอี่ยมละมัย

อ.อภิวัฒน สอนสุกอง

อ.จร�นทิพย ตรัยตร�งตร�คูณ

อ.อิสร�ยาภรณ แสงป�ญญา

อ.ณฐ นาร�นทร

อ.อุรพล แดนโพธิ์

อ.นิมิต วุฒิอินทร

อ.กนิษฐ ดีหนอ

อ.นิล พันธุคงชื่น

อ.ดร.ไกรลาส จ�ตรกุล

อ.พ�นิจนันท พรหมารัตน

อ.ณัฐนร� รัตนสวัสดิ์

อ.วศิน ยิ�มแยม

อ.ณัฐวัฒน โสมดี

อ.สออน สมุทวณิช เธียรพรานนท

อ.นันทกร พงศเล�ศวุฒิ

ผศ.ชโรชีนีย ชัยมินทร

อ.นิรุตร แกวหลา

ผศ.นิโลบล ว�มลส�ทธิชัย

ผศ.บูรณพันธุ ใจหลา

อ.พัฒนินทร ศุขโรจน

ผศ.พรสวรรค จันทะวงศ

อ.ภัทรศิลป สุกัณศีล

ดนตร�ศึกษา

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ภาษาและวัฒนธรรมเพ�่อการสื่อสารและการพัฒนา

ดุร�ยศิลป

ภาษา

ดุร�ยางค ไทย

CHIANG MAI

ภาษาไทย

ศิลปกรรมศาสตร

ภาษาไทย

ดนตร�

ภาษา

ทัศนศิลป

ภาษา

นาฏยศิลปไทยศึกษา

ภาษา

ศิลปศึกษา

ภาษา

ภาพพ�มพ

ภาษาศาสตร

การออกแบบผลิตภัณฑ

Linguistics and Applied Linguistics

ดนตร�ศึกษา

ภาษาเกาหลี

Geography And Environmental Sciences

ภาษาไทย

กฏหมายธุรกิจ

ภาษา

นิติศาสตร

ภาษาไทย

Media Law, Policy And Practice

ญี่ปุนศึกษา

นิติศาสตร

ศิลปศาสตร

นิติศาสตร

การละคร

กฎหมายธุรกิจและกฎหมายเอกชน

ดนตร�ชาติพันธุว�ทยา

นิติศาสตร

สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

นิติศาสตร

ดุร�ยางคศาสตร

บรรณารักษศาสตร, สารสนเทศศาสตร สารสนเทศศึกษา

ดนตร�ว�ทยา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ดนตร�ศึกษา

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

ดนตร�ชาติพันธุ

เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร
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อ.กรุณา กลจักรวงคษา

ผศ.ดร.สุทธินันท ชื่นชม

อ.กฤษณะ สุยะอาย

อ.สุรชาติ พ�ทธิมา

ผศ.ดร.กิตติพงษ วงศทิพย

อ.เอกพงศ สุร�ยงค

อ.จ�มพ�ต ศร�วัฒนพงศ

อ.กมลาศ สาล� สุกัณศีล

อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ

อ.ดร.ขัตติยา กลัญทกะปกรณ

อ.ณพัชญาฐ สุขพัชราภรณ

อ.โฆษิต ไชยประส�ทธิ์

ผศ.นาตยา วงศรักมิตร

อ.จารุณี ศร�บุร�

อ.ปยะพันธ กันทิสา

อ.นันทิยา ตันตราส�บ

อ.พงศฐิติ พัสออง

อ.บรมศักดิ์ กลั่นเร�องแสง

อ.พรรษกร ชาตร�ภิญโญ

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต

อ.พะเยา นุเสน

อ.เปรมวดี กิรวาที

อ.พ�ชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน

อ.พจนา มณฑีรรัตน

อ.ภัทรกมล รักสวน

ผศ.ดร.มาโนชย นวลสระ

ผศ.รุทธ ประวัง

อ.ดร.รัชพล สัมพ�ทธานนท

อ.ลล�ดา ว�บูลวัชร

ภาษาญี่ปุน
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Information Science

การสอนภาษาอังกฤษ

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

หลักสูตรและการสอน

นิเทศศาสตร

พัฒนาชุมชน

การสอนภาษาอังกฤษ

พัฒนาการทองเที่ยว

การสอนภาษาอังกฤษ

ชนบทศึกษาและการพัฒนา

สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

การจัดการการทองเที่ยว

การสอนภาษาอังกฤษ

การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การสอนภาษาไทย

การวางผังเมือง

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษศึกษา

การสอนภาษาอังกฤษ

การพัฒนาสังคม

การสอนภาษาไทย

บร�หารการพัฒนา

การสอนภาษาอังกฤษ

การจัดการทองเที่ยวแบบบูรณาการ

เทคโนโลยีการศึกษา

Gis, Gps/gnss, Communities Water Management,
Communities Based Research

การสอนภาษาอังกฤษ

อ.ว�ภาดา เพชรโชติ

อ.ลัดดา ประสพสมบัติ

การวัดผลการศึกษา

การพัฒนาสังคม

ผศ.ว�ลาวัณย หงษอนุรักษ

การรับรูจากระยะไกล, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

อ.สล�ลา ศร�รัตนบัลล

Geography And Environmental Sciences

อ.สุชัญญา วงคเวสช

รัฐประศาสนศาสตร

ผศ.สุชานาฏ ส�ตานุรักษ

รัฐประศาสตร

อ.สุทธินี เดชารัตน

รัฐประศาสนศาสตร

อ.เสกสรร ทาวทุมมา

รัฐประศาสนศาสตร

อ.เอกรัฐ อินทรแสง

การเมืองและการปกครอง

อ.ดร.กนิษฐา พวงศร�

อ.วรว�ทย ศุภว�มุติ

การสอนสังคมศึกษา

อ.ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์

การสอนภาษาอังกฤษ

อ.ดร.จตุพร เสถียรคง

การสอนภาษาไทย

อ.ดร.จ�ไรรัตน จ�ลจักรวัฒน

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

อ.ชัยรัตน นทีประส�ทธิพร

การสอนฝรั่งเศส

อ.พัชราพรรณ ชอบธรรม

ศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต

ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ

การสอนภาษาอังกฤษ

อ.กมลฉัตร ทานะมัย
ภาษาอังกฤษ

ภาษาและวัฒนธรรม
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.ธัญญฐิตา สถิรไชยว�ทย

อ.ดร.ณัฐกร ว�ทิตานนท

ผศ.ดร.มัทนา อินใชย

อ.ดร.ธนพร ธาร�ญ ศิระธนาพันธ

อ.ร�นทรลภัส เกตุว�ระพงศ

อ.นิชธิมา บุญเฉล�ยว

อ.ดร.ว�นยาภรณ พราหมณโชติ

อ.ใบชา วงศตุย

อ.เสกสรรค มณีธร

อ.ปรเมศวร สรรพศร�

อ.ดร. อุไร ไชยเสน

อ.ปล�นดา ระมิงควงศ

อ.วลัยพร สุพรรณ

อ.ปติสันต มุกดาสกุลภิบาล

อ.ศุภชัย มุกดาสนิท

อ.ปยวดี นิลสนธิ

อ.สุวลักษณ อวนสอาด

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ภาษา

สังคมศาสตร

ภาษา

CHIANG MAI

Risk Research in Economics and Management

ภาษา

มานุษยว�ทยาวัฒนธรรม, สังคมศาสตรกับการพัฒนา,
ภาษา
ชาติพันธุว�ทยา, ชาติพันธุวรรณนา, การพัฒนาสังคม,
อ.ศุภทัต แดงเคร�่อง
การพัฒนาชุมชน, การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม การสือ่ สารศึกษา
การจัดการมนุษยกับสิ�งแวดลอม

ภาษา

วัฒนธรรมเพ�่อการพัฒนา

ภาษา

เพศว�ถี คนชายขอบ คนอพยพ การพัฒนาแบบยั่งยืน

การว�เคราะหและออกแบบระบบ, ระบบฐานขอมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการทางวัฒนธรรม แขนงการจัดการทางการแสดง

ว�ทยาการคอมพ�วเตอร

ภูมิสัณฐานว�ทยา, ภูมิศาสตรกายภาพ,
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

จ�ตว�ทยาอุตสาหกรรมและองคการ

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน

อ.ดร.พรรณิการ อุทธวัง

นิเทศศาสตร

สิ�งแวดลอมศึกษา

อ.กมลวรรธ สุจร�ต

วัฒนธรรมและการพัฒนา

อ.ดร.กัลยา ใจรักษ

การจัดการทางวัฒนธรรม

อ.กุสุมา ส�ดาเพ็ง

ภูมิภาคกลุมน้ำโขงและสาละว�นศึกษา

อ.ชยภัทร พ�มจันทร

การว�จัยและการพัฒนาทองถิ�น

ผศ.ดารารัตน ไชยาโส

ภาษา

อ.ทิพยพธู กฤษสุนทร

อ.พ�สุทธิลักษณ บุญโต

ประชาสัมพันธ

อ.มณว�ภา ยาเจร�ญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.วรรณิดา ถึงแสง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.สุรส�งห แสงโสด

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวทัศวรรณ ธิมาคำ

นิเทศศาสตรพัฒนาการ

นางสาวอัญชล� เร�อนมั่น

สื่อสารมวลชน

ภาษา

ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม

ภาษา

อ.ดร. นัทธหทัย ตันสุหัช

นางอัศว�นี ไชยวุฒิ

International Communication

การตลาด, การทองเที่ยว, ธุรกิจการบร�การ

คณะว�ทยาการจัดการ

อ.ดร.บังอร ฉัตรรุงเร�อง

ผศ.ดร.สมบัติ ส�งฆราช

อ.ดร.ปะราส� เอนก

อาจารย ดร.จ�นดาภา ศร�สำราญ

อ.พรรณรัตน บุญกวาง

ผศ.ดร.เจ�มขวัญ รัชชุศานติ

อ.พลศรัณย ศันยทิพย

อ.ชัยว�ชิต ไพร�นทราภา

อ.พ�เชษฐ ศิร�รัตนไพศาลกุล

FACULTY OF MANAGEMENT

Hospitality, Tourism And Marketing

เกษตรศาสตรเชิงระบบ

การตลาด

ภาษา

การตลาด

ภาษา

นิเทศศาสตร

ภาษา

เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
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อ.พรว�นัส บุญมากาศ

ผศ.มานพ ชุมอุน

อ.พัชร�นทร อุดมจรัสเดช

อ.รจนกร แบงทิศ

อ.พ�ชญานันท อมรพ�ชญ

อ.ดร.รัฐ ใจรักษ

รศ.พ� ไล เล�ศพงศพ�รุฬห

ผศ.ศิรสา สอนศร�

ผศ.พ�ทธมน สุวรรณอาสน

อ.ศิโรช แทนรัตนกุล

ผศ.รัชนีกร ป�ญญา

อ.อัญมณี ภักดีมวลชน

อ.วรมรรณ นามวงศ

อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม

รศ.ดร.วาร�พ�ณ มงคลสมัย

วาที่รอยตร� อ.กร�ช สอิ�งทอง

อ.ว� ไลพร ไชยโย

อ.วรพล วัฒนเหล�องอรุณ

รศ.ดร.ว�ระศักดิ์ สมยานะ

FACULTY OF MANAGEMENT

การบัญชี

การตลาด

การเปนผูประกอบการ

การสื่อสารศึกษา

การบัญชี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นิเทศศาสตรพัฒนาการ

บัญชี

ประชาสัมพันธ

การบัญชี

สื่อสารมวลชน

การเปนผูประกอบการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

สาขาว�ชาการบัญชี

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

การบร�หารจัดการ, การตลาด, การบัญชี

การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว

การจัดการความรูและการบร�หารความเสี่ยง, เศรษฐกิจชุมชน,
เศรษฐกิจพอเพ�ยง, เศรษฐกิจแบบยั่งยืน, ธุรกิจเกษตร, สหภาพแรงงาน,
การกระจายรายไดและความยากจน, การบร�หารการผลิต,
การตลาดและการวางแผนทางธุรกิจ

ผศ.ศุภณิช จันทรสอง

International Communication

อ.ประทานพร สุร�นตะ
รัฐประศาสนศาสตร

ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพ�ทักษวงศ

บัญชีและการเง�น

อ.สุกัญญา สุทธาวาสน

บัญชีและการเง�น

อ.ดร.สุดารัตน แสงแกว

เศรษฐศาสตร

อ.ดร.อาชว�น ใจแกว

ผศ.ดร.กมลทิพย คำใจ

การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน

ผศ.ดร.กรว�ร ชัยอมรไพศาล

บร�หารธุรกิจ

อ.กันตา ตันนิยม

บร�หารธุรกิจ

อ.กิรณา ยี่สุนแซม

การจัดการ

ผศ.ดร.กาญจนา สุระ

บัญชีและการเง�น

ผศ.เกษม กุณาศร�

การบร�หารทรัพยากรมนุษย, การประกอบการธุรกิจชุมชน,
การบร�หารจัดการ

เศรษฐกิจชุมชน, เศรษฐศาสตรจ�ลภาค

อ.จ�รเดชา วันชูเพลา

อ.กิติยาภรณ อินธิปก

อ.ชุล�กาญจน ไชยเมืองดี

ผศ.จ�รวรรณ บุญมี

อ.ดร.ดรุชา รัตนดำรงอักษร

ผศ.เดชว�ทย นิลวรรณ

อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี

ผศ.ธวัชชัย บุญมี

อ.ปยารัตน ศร�ศักดา

อ.เบญจพร หนอชาย

อ.พชรพร อากรสกุล

อ.ดร.ปร�วัตร ศิระเกียรติสกุล

ผศ.ดร.พนิดา สัตโยภาส

อ.พรพ�มล กาบบัว

บร�หารธุรกิจ

บัญชี

บร�หารธุรกิจ

การบัญชี

บร�หารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

บร�หารธุรกิจ

การบัญชี

บร�หารธุรกิจ

การเง�นระหวางประเทศ

คติชนว�ทยา

เศรษฐศาสตร

บร�หารทรัพยากรมนุษย

การจัดการ
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คณะว�ทยาการจัดการ

อ.ดร.พ�ษณุภาคิณ ไชยมงคล

ผศ.พรพ�มล วงศสุข

ผศ.ดร.เพ็ญศร� ประมุขกุล

อ.เพ�ยงตะวัน พลอาจ

อ.ภูร�วัจฐ ชีคำ

อ.ดร.ภัทรานิษฐ สรเสร�มสมบัติ

อ.ดร.รสล�น เพตะกร

อ.รัชนี เสารแกว

อ.ดร.ว�มลรัตน พจน ไตรทิพย

อ.ดร.ว�ภาว� ศร�คะ

ผศ.ดร.เวชสวรรค หลากาศ

อ.ว�ระยุทธ เศรษฐเสถียร

อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจง

ผศ.ศิร�จันทร เชื้อสุวรรณ

อ.สุชาติ เตชะอุดมเดช

ภาษา

FACULTY OF MANAGEMENT

บร�หารธุรกิจ

ภาษา

บร�หารธุรกิจ

ภาษา

CHIANG MAI

การบร�หารธุรกิจ

ภาษา

บร�หารธุรกิจ

ภาษา

บร�หารธุรกิจ

ภาษา

บร�หารธุรกิจ

ภาษา

บร�หารธุรกิจ

ภาษา

ผศ.ดร.เสร�มศักดิ์ อาษา

คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาษา

อ.อธิวัฒน วังใหม

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค

ภาษา

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพ�ช, สถิติทางชีวว�ทยา

ผศ.ดร.อรนุช พันโท

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและวัตถุเกษตร, การอบแหง,
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

อ.ดร.เอกพงษ ดวงดาย

อ.ดร.ธัญนันท ฤทธิ์มณี

ภาษา
ภาษา

อ.ดร.จักรพงศ เตี้ยมมี

อ.คณิศร ส�นธุบุญ

อ.ดร.จ�ตรกร กรพรม

อ.ดร.คุณธรรม สันติธรรม

อ.ดร.จ�ตราภรณ ธาราพ�ทักษวงศ

ผศ.เจษฎาพล กิตติพัฒนว�ทย

อ.จ�ราพร ชุมชิต

อ.นภมินทร ศักดิ์สงา

ผศ.ดร.ชนินทร มหัทธนชัย

อ.ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร

อ.ดร.ชาญว�ทย คำเจร�ญ

อ.ดร.วาสนา ประภาเล�ศ

ภาษา

สถาปตยกรรม

ภาษา

สหว�ทยาการสภาพแวดลอมสรรคสราง

ภาษา

ออกแบบผลิตภัณฑ, กราฟ�ก, บรรจ�ภัณฑ, คอมพ�วเตอร

ภาษา

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ภาษา

อายุรศาสตรเขตรอน

ภาษา

เภสัชเคมี, สมุนไพร, เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ, พฤกษเคมี,
สเปกโทรสโคป และโครมาโทรกราฟ�ค

อ.ฐานัตถ เคาฉิม
ภาษา

อ.กานตชัญญา แกวแดง

ภาษา

อ.ฉัตรศิร� ว�ภาว�น

ภาษา

อ.ณัทธร สุขส�ทอง

ภาษา

อ.มุจล�นท แปงศิร�

ภาษา

อ.ดร.รพ�พร เทียมจันทร

ภาษา

อ.วรางคณา ส�นธุยา

อ.ณัฐชนก เอื้อตรงจ�ตต

สาธารณสุขศาสตร

อ.ดร.ทิวาวัลย ตะการ

สาธารณสุขศาสตร

อ.ดร.บุษราภรณ มหัทธนชัย

พยาบาลสาธารณสุข

อ.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ

สาธารณสุขศาสตร

อ.ดร.พัชรนันท จันทรพลอย

การสื่อสารสุขภาพ, การสรางเสร�มสุขภาพ และสมุนไพร
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อ.ดร.ดวงเดือน เทพนวล

อ.ว�รวรรณ จันทรทอง

อ.ดร.นภารัตน จ�วาลักษณ

ผศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย

อ.ดร.นีรนุช ไชยรังษี

อ.กมล สนิทธรรม

ผศ.ดร.บูรพา ส�งหา

อ.กุลจ�รา กิ�งไพร

อ.ดร.พสุ ปราโมกขชน

อ.จักรกร�ช ถ้ำแกว

อ.ดร.ภาณุพัฒน ชัยวร

เคมี

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

การสงเสร�มสุขภาพ

เคมี

สาธารณสุขศาสตร

เคมี

สถิติ

คณิตศาสตร

เคมี

คณิตศาสตร

ฟ�สิกส Granular Physic, Physic Education,
Nonlinner Physics

อ.ดร.ถนัด บุญชัย

การว�จัยและพัฒนาการ

อ.ภานุพงษ หมั่นข�ด

คณิตศาสตร

ผศ.ดร.มิกิ กัณณะ

คณิตศาสตร(สถิติ)

อ.ดร.วรางคณา เขาดี

การว�จัยและพัฒนาการศึกษา

ผศ.ดร.ว�ระภรณ ไหมทอง

ว�ทยาศาสตรเชิงคำนวณ

ผศ.ดร.สราวุฒิ สมนาม

สถิติประยุกต

อ.สุกิจ ทองแบน

คณิตศาสตร

อ.ดร.สุวคนธ จันทรตะ

คณิตศาสตร

ผศ.ดร.อโนดาษ รัชเวทย

คณิตศาสตร

อ.อาจาร�ย ทองออน

คณิตศาสตรศึกษา

อ.กฤษณา เข�ยวมั่ง

คณิตศาสตร

อ.กาญจนา ขัติทะจักร

สถิติประยุกต

อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค

ฟ�สิกส

ผศ.เกษรา ป�ญญา

เคมี

อ.คชพันธ บุญคง

อ.ปว�ณา ถ้ำแกว

ฟ�สิกส

อ.ดร.ปยะชาติ เว�ยงนาค

เคมี

ผศ.ดร.พ�ชญส�นี ชมภูคำ

เคมี

อ.ดร.ภาคภูมิ รัตนจ�รานุกูล

Astronomy, Astrophysics, Computational Science

ผศ.ลักษณา บุศยน้ำเพชร

เคมีว�เคราะห

ผศ.ดร.วรเชษฐ สมมะณี

เคมี

อ.วัชรงค วงศนุรักษ

เคมี

อ.ว�เชษฐ ส�งหโต

เคมี

ผศ.สุภาพร ฟองจันทรตา

ฟ�สิกส

อ.ดร.สุภาล�น เตี้ยมมี

Web Technologies

ผศ.สุมิตรา ศร�ชูชาติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.จักรกฤษ แกวนิคม

คอมพ�วเตอร, ภูมิสารสนเทศ, การศึกษา

อ.ดร.จันทรฉาย ยานะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.จ�ราภรณ ปุณยวัจนพรกุล

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน, การออกแบบและว�เคราะห
อัลกอร�ทึมการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่

ฟ�สิกส, ฟ�สิกสศึกษา

อ.จ�ฑามาส สุขแยง

อ.จ�ฬาวล� มณีเล�ศ

ผศ.ดร.ฉัตรชัย เคร�ออินทร

อ.ชัยทัศน เกียรติยากุล

คณิตศาสตร

ว�ศวกรรมซอฟตแวร

ฟ�สิกสประยุกต

ระบบฐานขอมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่อมัลติมีเดีย,
การพัฒนาบทเร�ยนอิเล็กทรอนิกส

ผศ.ชนินาถ จันทร

คณิตศาสตรประยุกต
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วาที่รอยตร� อ.ธฤษ เร�อนคำ

การสรางระบบฐานขอมูล, การพัฒนาระบบสารสนเทศ,
การพัฒนาระบบพานิชอิเล็กทรอนิกส, เทคโนโลยีสารสนเทศ,
ว�ทยาการคอมพ�วเตอร, การพัฒนาระบบการเร�ยนการสอน
อิเล็กทรอนิกส

ผศ.ดร.พงษพันธุ ล�ฬหเกร�ยงไกร

ความหลากหลายทางชีวภาพสาหรายน้ำจ�ด, นิเวศว�ทยาน้ำจ�ด,
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอมทางน้ำ

อ.ดร.รุงนภา ทากัน

Ecotoxicology, Ecology, Aquatic Insect, Biodiversity,
Insect Taxonomy, Analytical Chemistry, Environmental
Toxicology

อ.ประธาน คำจ�นะ

อ.ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ

ผศ.พรวนา รัตนชูโชค

อ.ดร.วัชร� หาญเมืองใจ

อ.พร��มไพร วงคชมภู

ผศ.ดร.ว�รพงษ จันทะชัย

ผศ.พ�มพชนก สุวรรณศร�

อ.ดร.ศรัณย จ�นะเจร�ญ

อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน

อ.ดร.ส�วล� รัตนป�ญญา

อ.ภาณุวัฒน สุวรรณกูล

อ.อติณัฐ จรดล

อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล

อ.อรทัย คำสรอย

ผศ.ศศิณิสภา พัชรธนโรจน

อ.ออมหทัย ดีแท

อ.ศิร�กรณ กันขัติ์

อ.ดร.อัครส�ทธิ์ บุญสงแท

อ.ศิร�พงศ ศิร�สวัสดิ์

อ.จันจ�ราภรณ จันตะ

อ.สมรว� อรามกุล

ผศ.ดร.ชว�ศ จ�ตรว�จารณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

CHIANG MAI

CHIANG MAI
RAJABHAT UNIVERSTTY

ว�ทยาการคอมพ�วเตอร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ
ว�ทยาการคอมพ�วเตอร

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ
Computer Science

ว�ทยาการคอมพ�วเตอร
ว�ทยาการคอมพ�วเตอร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ว�ทยาการคอมพ�วเตอร

ผศ.ดร.สารุง ตันตระกูล

เทคโนโลยีชีวภาพ

จ�ลินทร�ย เทคโนโลยีจ�ลินทร�ย เชื้อรา และเห็ด
Life Science

Ecology And Evolution
ชีวเวชศาสตร

ชีวว�ทยา

ชีวว�ทยา

ว�ทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Department Of Bioscience
การจัดการสิ�งแวดลอมอุตสาหกรรม
ว�ทยาศาสตรสิ�งแวดลอม, เทคโนโลยีทางการศึกษา
สิ�งแวดลอมศึกษา,

เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

อ.มะล�วัลย พวงมณี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ว�ทญา ตันอาร�ย

Rubber And Polymer Technology

อ.ดร.ปรารถนา มินเสน

อ.อำนาจ โกวรรณ

รศ.ดร.ว� ไลพร ลักษมีวาณิชย
ผศ.ดร.กัลทิมา พ�ชัย
ชีวว�ทยา

เทคโนโลยีการบร�หารสิ�งแวดลอม
การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ�งแวดลอม
คอมพ�วเตอร, การวัดและประเมินผลทางการศึกษา,
คณิตศาสตรและสถิติ, งานทะเบียน, การว�เคราะหขอมูล

อ.ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ

อ.กอบชัย รักพันธุ

อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ

อ.วรรณลักษณ แสงโสดา

ผศ.ดร.ปมณฑ ภูมาศ

อ.พงศธร ฟองตา

Biological Sciences

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ชลธีว�ทยา, นิเวศว�ทยาแหลงน้ำจ�ด,
ว�ศวกรรมความปลอดภัย
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใชสิ�งมีชีว�ตเปนดัชนีบงชี้, อ.ทัศนันท จันทร
ระบบนิเวศแหลงน้ำนิ�ง, ระบบนิเวศแหลงน้ำไหล
ว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร

การศึกษาจ�ลินทร�ย ในสิ�งแวดลอม, การเพาะเลี้ยงสาหรายขนาด
ว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร
เล็กเพ�่อผลิตน้ำมัน, ศึกษาสารตานอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ, อ.ดร.พ�รุฬห แกวฟ�งรังษี
ศึกษาความสามารถยับยั้งจ�ลินทร�ยจากสารธรรมชาติ,
ว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร
เภสัชว�ทยาและพ�ษว�ทยาจากสารธรรมชาติ
ผศ.ดร.เสร� ปานซาง
ว�ศวกรรมคอมพ�วเตอร
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คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.รตานร� สุทธิพงษ

ผศ.ดร.ไกรสร ลักษณศิร�

อ.ศิร�จันทร อุปาละ

อ.ดร.นันทนัช จ�นตพ�ทักษ

อ.ส�ขเรศ คงแกว

อ.ดร.ศิร�กันยา เลาสุวรรณ

วาที่รอยตร� ผศ.จ�นตนา อินภักดี

อ.ศีลวัตร สาธร

อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ

ผศ.ดร.เสร�มศักดิ์ พงษเมษา

อ.ดร.เสาวลักษณ เร�องศร�

อาชีวศึกษา

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ว�ศวกรรมโยธา

คหกรรมศาสตรศึกษา

ว�ศวกรรมโยธา

ภาคว�ชาคหกรรมศาสตร

ว�ศวกรรมโยธา
ว�ศวกรรมโยธา

Development Communication

ว�ศวกรรมโยธา

การศึกษา (พหุวัฒนธรรมศึกษา)

อ.ดร. ชเนษฎ ว�ชาศิลป

ว�ทยาลัยนานาชาติ

วัสดุศาสตร

อ.ดร.สุชีวัน อินทุง

INTERNATIONAL COLLEGE

อ.กมลวัน สังส�แกว

ดานวัสดุศาสตร

ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจร�ต

ภาษาอังกฤษ

วัสดุศาสตร

อ.กิตติรัตน พจน ไตรทิพย

พลังงานทดแทน

อ.คณินวรธันญ ไชยรบ

ว�ศวกรรมสิ�งแวดลอม

อ.เจนจ�รา อาษากิจ

การว�เคราะหคุณภาพสิ�งแวดลอม

อ.ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร

ว�ศวกรรมสิ�งแวดลอม

อ.ณัฎฐา ศศิธร

ว�ศวกรรมสิ�งแวดลอม

อ.ตุลยนุสรญ สุภาษา

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

อ.ธัญลักษณ คำพรหม

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

อ.พัชราภรณ เชาวนพ�นผล

ว�ศวกรรมอุตสาหการ

อ.พ�ชญา มณีรัตน

การออกแบบชุมชนเมือง

อ.ภัทรศร� อินทรขาว

อาชีวศึกษา

อ.ภาณุพงษ อินตะวงค

อุตสาหกรรมศึกษา

อ.ภาส�นีส เหล�องว�เศษกุล

อาชีวศึกษา

อ.ลัลล�ยา แพรพาณิชวัฒน

อาชีวศึกษา

อ.วรัญญา ละอองศร�

อุตสาหกรรมศึกษา

อ.ว�รวัส เล�ศรมยานันท

อาชีวศึกษา

อ.แวววรรณ ละอองศร�

อ.ดร.กฤษฎา บุญชม

Linguistics And Applied Linguistics

อ.จ�รสันต คำคุณ

ภาษา

อ.ดร.ชาญ ยอดเละ

ภาษา

อ.ดร.พ�มพวัฒน ธีรฐิตยางกูร

ภาษา

ผศ.สุรศักดิ์ นุมมีศร�

วรรณคดีเปร�ยบเทียบ

อ.ครองจ�ต วรรณวงศ

Linguistics And Applied Linguistics

อ.ดร.ศิร�วรรณ ศร�สัจจะเล�ศวาจา

ภาษา

วาที่รอยตร� ดร.สุวัฒนวงศ พันเพ็ชร

ภาษา

อ.สงเสร�ม นพรัตน ไกรลาศ

ภาษา

อ.จันทรสุดา คำขัติ

International Business

อ.ไชยเชิด ไชยนันท

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

อ.ประส�ทธิ์ ฉิมบุญมา

ภาษา

อ.ภควดี โอสถาพร

ภาษา

อ.มนัสพันธ ร�นแสงปน

ภาษา

อ.มยุร� ชมภูงาม

ภาษา
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ว�ทยาลัยนานาชาติ

อ.ภัทรมน พันธุแพง

อ.สุทธามณี ธนะบุญเร�อง

อ.สัญฌา พันธุแพง

อ.อนุสรา ศิร�มงคล

อ.กฤต พันธุป�ญญา

อ.จ�ตติคุณ นิยมส�ร�

อ.คมสัน โกเสนตอ

อ.กนกวรรณ พ�รพงศเดชา

อ.จ�รัง คำนวนตา

อ.ชายภัทรสุรวงศ วงศหลา

อ.ทับทิม เปงมล

อ.ภุสัสชิ กันทะบุผา

อ.วาสนา อังศุนิตยลาภา

อ.เยาวรัตน รุธีรยุทธ

อ.ศุภกร ประทุมถิ�น

ว�ทยาการคอมพ�วเตอร

INTERNATIONAL COLLEGE

ภาษา

ว�ทยาการคอมพ�วเตอร

ภาษา

การทองเที่ยวและการโรงแรม

CHIANG MAI

Marketing

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการทองเที่ยว

Information And Communication Technology

การสอนภาษาจ�นสำหรับชาวตางชาติ

การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

การสอนภาษาไทย

อุทยาน นันทนาการ และการทองเที่ยว

การสอนภาษาไทย

การจัดการนันทนาการการทองเที่ยว

อ.ส�ร�ลักษณ กัลยา

ว�ทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แหงเอเชีย

การวางแผนและการจัดการการทองเที่ยวเพ�่ออนุรักษ

ASIAN COLLEGE OF ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

อ.ชลธิดา ณ ลำพ�น

การจัดการการปฐมวัยศึกษา

อ.ชยานนท สวัสดีนฤนาท

อ.ตฤณ หงษ ใส

อ.ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทรศร�

อ.นวพร ชลารักษ

อ.ดร.หทัยทิพย ส�นธุยา

อ.บุณยณัฐ บัวราช

อ. ดร.วรจ�ตต เศรษฐพรรค

อ.พ�ทธชาติ ยมกิจ

อ.ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท

อ.รักคุณ ป�ญญาวุธาไกร

ภาษา

การศึกษา (การศึกษาปฐมวัย)

ภาษา

หลักสูตร การสอน และโทคโนโลยีการเร�ยนรู (ประถมศึกษา)

เคมี

การจัดการการปฐมวัยศึกษา

Chemical Engineering (ว�ศวกรรมเคมี)

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

บร�หารการศึกษา

การสอนภาษาอังกฤษ

อ.หทัยภัทร เสาวรัตน

ว�ทยาลัยแมฮองสอน

การบร�หารการศึกษา

อ.อรทัย ชัยแปง

MAE HONG SON COLLEGE

อ.กาญจนพ�ชชา ถว�ลไทย

การศึกษาปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ

อ.อัจฉร�ย ไกรกิจราษฎร

บร�หารการศึกษา

อ.อัมพวรรณ อิ�มเอมทรัพย

ภาษาอังกฤษ

อ.บุปผา คำนวน

การบร�หารการจัดการทรัพยากรมนุษย

ผศ.ดร.ชุติมันต สะสอง

อ.ดร.คมศิลป ประสงคสุข

การศึกษา (การศึกษาปฐมวัย)

อ.ป�ทมา รัตนกมลวรรณ

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

ผศ.ดร.ว�รว�ชญ ปยนนทศิลป

การบัญชี

อ. ทัศนกร อินทจักร

บร�หารธุรกิจ การจัดการ

เภสัชว�ทยา

อ.พงศกรณ ทิพยป�ญญา
การสงเสร�มสุขภาพ

อ.พัชร� ว งศฝน

สาธารณสุขศาสตร

อ.ศิวาพร มหาทำนุโชค
การสงเสร�มสุขภาพ
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ชื่อยอ
คติพจน
สถาปนา
ประเภท
ที่ตั้ง

: มรนว. / NSRU
: การดําเนินชีวิตดวยปญญา เปนชีวิตที่ประเสริฐที่สุด
: 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465
: สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
: 398 หมู 9 ถนนสวรรควิถี ตําบลนครสวรรคตก
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 60000
โทร
: 056-219-100-29
แฟกซ : 056-882-522-23
เว็บไซต : www.nsru.ac.th
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อ.ดร.จักราวุฒิ เตโช
ว�ศวกรรมพลังงาน

FACULTY OF EDUCATION

อ.ณิชาร�ย ปอมสัมฤทธิ์

ผศ.จามร� เคร�อหงษ

เทคโนโลยีคอมพ�วเตอร

อาหารมีชีว�ตสำหรับการอนุบาลสัตวน้ำ,
คุณภาพน้ำทางการประมง, เพาะเลี้ยงสัตวน้ำจ�ด

อ.ดร. ดวงใจ พ�ทธเษม
เทคโนโลยีการศึกษา

อ.จ�นทัศน ดาวสมบูรณ

เก็บขอมูล

อ.ชนณภัส หัตถกรรม

พลศึกษา

ผศ.ณัฐเศรษฐ น้ำคำ

การสอน

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ กุศลสถิตย

การสอนภาษาอังกฤษ

อ.ดร.เทิดพันธุ ชูกร

การศึกษา

ผศ.ธันวา ไวยบท

การบร�หารการศึกษา

อ.นพดล ชุมอินทร

นวัตกรรมทางการศึกษา

ผศ.ปฐมพงค จ�โน

หลักสูตร

ผศ.ปยะกิจ กิจติตุลากานนท

หลักสูตรและการสอน

อ.ดร.พรพรรณ จ�อู

อ.ทองแดง สุกเหล�อง

การถายภาพ

อ.ดร. ทินกร ชอัมพงษ

สัตวปก (ไกเนื้อ,ไกไข,เปดเนื้อ)

อ.นิพัทธา สังขยก

เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, วัสดุเซรามิก

อ.เนรัญชลา จารุจ�ตร

ดิน

อ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ

ระบบไฟฟา

ผศ.ดร.ปพนสรรค โพธิพ�ทักษ

อาหารสัตว เทคโลยีกาาผลิตสัตว

อ.ดร.พรรณราย เทียมทัน

เทคโนโลยีการปลูกพ�ชไมใชดิน

อ.พรรณี เหมะสถล

การจัดการดานว�ศวกรรมเคร�่องกล

อ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจ�ตร

ว�ศวกรรมอุตสาหการ

อ.ดร. วไลพร เมฆไตรรัตน

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต
และเคร�่องจักร ที่ใชในการแปรรูปอาหาร

การพัฒนาผูปกครอง

อ.วัชรศักดิ์ มาเกิด

ผศ.เพ็ญนภา มณีอุด

อ.ดร. วุฒิชัย พ�ล�ก

อ.ดร.เพ�ยงพ�ศ ชะโกทอง

อ.สุชาดา ตั้งศิร�นทร

อ.ดร.ภร�ตา พ�มพันธุ

อ.สุทธิกร แกวทอง

ผศ.ภิญโญ ชุมมณี

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา

อ.รพ�พัฒน มั่นพรม

อ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง

อ.วัชระ ชัยสงคราม

พฤกษศาสตร

ออกแบบกราฟ�ก, พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน, พัฒนาทองถิ�น

Social Infomatics

การออกแบบ

การสอนภาษาไทย

การจัดการงานว�ศวกรรม

กิจกรรมสงเสร�มสุขภาพ, การสอนพลศึกษา, กิจกรรมทางกาย

โรงสีขาว, โรงงานน้ำตาล, เคร�่องกลเกษตร

ว�จัย วัดผลและประเมินผล สถิติทางการศึกษา

การออกแบบผลิตภัณฑชุมชน

หลักสูตร

ว�ศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ว�ระชาติ จร�ตงาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ว�ศวกรรมเคร�่องกล

FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL TECHNOLOGY

อ.ดร.ศรวณะ แสงสุข

จัดการงานว�ศวกรรม, ว�ศวกรรมเคร�่องกล, จัดการโลจ�สติกส

อ.ดร.ศรัณยา เพงผล

ออกแบบกราฟ�ก, ออกแบบผลิตภัณฑ สีธรรมชาติและสิ�งทอ,
ภาพถายและมีเดีย

อ.ดร.ศรัณรัตน คงมั่น

ผศ.กรรณิการ มิ�งเมือง

การจัดการดานการผลิต

ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย

ว�ทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ว�ศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

ผศ.ดร.จงดี ศร�นพรัตนวัฒน

ผศ.ดร.ส�ปปว�ชญกร ส�ทธิอัครานนท

โรคปลา

เทคโนโลยีเซรามิกส วัสดุศาสตร และการจัดการอุตสาหกรรม
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คณะครุศาสตร

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ดร.ธิติยา ทองเกิน
การจัดการ

FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL TECHNOLOGY

ผศ.มาศสกุล ภักดีอาษา

ผศ.ดร.นวพร ประสมทอง

อ.ดร.สุกัญญา สุจร�ยา

ผศ.ดร.ลักษมี งามมีศร�

อ.สุร�ยา อดิเรก

ผศ.ว� ไลลักษณา สรอยคีร�

อ.อาสาฬห อุตตาลกาญจนา

อ.แวววัน ชมพ�นุท ณ อยุธยา

ผศ.อำนาจ ประจง

อ.สุเมธ พ�ล�ก

การบำบัดมลพ�ษ, การจัดการสิ�งแวดลอม

บร�หารธุรกิจ

ขาว

การเง�น

ไฟฟาอุตสาหกรรม

เศรษฐศาสตร

ระบบโลจ�สติกสและโซอุปทานดานการเกษตร

การตลาด

Analog Circuit Design

คอมพ�วเตอรธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ,
ว�ทยาการคอมพ�วเตอร

ผศ.ดร.อิ�มเอิบ พันสด
NAKHON SAWAN

NAKHON SAWAN
RAJABHAT UNIVERSTTY

Food Product Development For Being High-valued
Food And Health Promotion

คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.กนกวรรณ อาจแกว

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

อ.จำลองลักษณ อินทวัน

อ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร

อ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ

ผศ.ดร.ขลดา เดชาเกียรติ ไดร ธีรการุณวงศ

อ.ดร.ณัฐชัย นิ�มนวล

อ.ดร.จ�รพรรณ เทียนทอง

อ.ธนาภัสสร สนธิรักษ

อ.เจนจ�รา เล็กอุทัย

อ.ป�ทมา ดำประส�ทธิ์

อ.ชนกานต สกุลแถว

ผศ.ดร.พรรณภัทร ใจเอื้อ

ผศ.ชยภรณ บุญเร�องศักดิ์

อ.พัชร� ดินฟา

อ.ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ

อ.ดร.วรภพ วงครอด

ผศ.ณธิดา อินทรแปน

อ.ดร.ศมลพรรณ ภูเล็ก

อ.ดร.ณัฐพงษ ส�งหภูงา

อ.ดร.สุชาติ แสงทอง

ผศ.ดร.นฤพนธ พนาวงศ

อ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา

อ.ดร.ติยะภรณ เหล�องพ�พัฒน

คณะว�ทยาการจัดการ

อ.ดร.ถิรภัทร มีสำราญ

อ.จ�ตาพัชญ ไชยส�ทธิ์

อ.ทศพร โพธิ์เนียม

ผศ.ชลอรัตน ศิร�เขตรกรณ

อ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์

นิติศาสตร

ชีวว�ทยา

การใชภาษาไทยสำหรับงานราชการ

Nanoscience

นโยบายสาธารณะ

การว�เคราะหทางเคมีดวยเคร�่องมือ

ภาษาอังกฤษ

โภชนาการสาธารณสุข

วรรณกรรม

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

การพัฒนาศักยภาพผูนำและองคกรชุมชน

การว�จัยชุมชน

สังคมศาสตร

นาโนเทคโนโลยี

พัฒนาชุมชน สังคม ทองถิ�น

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ศิลปะ

เทคโนโลยีการเพาะเห็ด

วัฒนธรรมศึกษา

Programming - Web, Mobile, Iot, Winapp

รัฐประศาสนศาสตร

Fermentation Technology Bioprocess Engineering
And Algal Technology
Computational Epidemiology

FACULTY OF MANAGEMENT

เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประดิษฐ

การสื่อสาร

เทคโนโลยีชีวภาพทางดานการหมัก

อ.ชุณษิตา นาคภพ
เศรษฐศาสตร
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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
อ.ละออง อุปมัย

ระบบการบร�หารการจัดการดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

อ.ดร.ทินพันธุ เนตรแพ
นิเวศว�ทยาทางน้ำ

อ.วรชนันท ชูทอง

สุขภาพ

รศ.ดร.วราภรณ ฉุยฉาย

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรม

การสอนและจัดกิจกรรมปฏิบัติการสอนเคมีเชิงประยุกต
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ.ดร.วันชัย ตาป�ญโญ

อ.ทิพพารัตน แสนคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ธนพัฒน วัฒนชัยธรม

ชีวว�ทยาสิ�งแวดลอม, พฤกษศาสตร, จ�ลชีวว�ทยาทางพ�ช

อ.ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และแอนิเมชัน
งานว�จัยทางคณิตศาสตรบร�สุทธิ์

ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ

ผศ.ดร.ว�รังรอง แสงอรุณเล�ศ

จ�ลชีวว�ทยา, แอคติโนมัยสีท, การหมักแอลกอฮอล,
การสอนว�ทยาศาสตร, การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เคมี

อ.ดร.ศศิโสพ�ต บัวดา

อ.ปฏิว�ชช สาระพ�น

ทฤษฎีกราฟ คณิตศาสตร

การรับรูจากระยะไกล

อ.ดร.ศุภชัย ทว�

พัฒนาผลิตภัณฑทางดานอาหาร เคร�่องดื่ม

ผศ.ดร.สมบูรณ นิยม

พลังงานแสงอาทิตย

อ.ดร.สมพร พ�ลพงษ

รูปแบบการออกกำลังกาย

อ.ส�รภัทร ส�ร�บรรสพ

สถิติ

อ.ดร.อภิชาติ บุญมาลัย

Home Economics

อ.เอกว�ทย ส�ทธิวะ

อ.พันธระว� หมวดศร�

ว�ทยาศาสตรศึกษา

อ.ดร.พ�รพัฒน คำเกิด

การวางแผนยุทธศาสตร

อ.ดร.เพชรัชน อนโต

คอมพ�วเตอร

อ.ยุภาวดี สำราญฤทธิ์

อาหาร ขนมไทย อาหารวาง

อ.รังส�ตา จันทรหอม

Flow Injection Analysis

ผศ.ดร.เรณู อยูเจร�ญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ�ลชีวว�ทยา

สถาบันว�จัยและพัฒนา

อ.ดร.ฤทัยรัตน โพธิ
มลพ�ษทางอากาศ

RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

อ.ประทานพร คุมแกว
เคร�่องสำอาง
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PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSTTY

ชื่อยอ
สถาปนา
ประเภท
ที่ตั้ง
โทร
ที่ตั้ง

: มรพส. / PSRU
: 25 มกราคม พ.ศ. 2538
: สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
: เลขที่ 66 วังจันทน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
: 055-258-584, 055-251-206, 055-259-927

: สวนทะเลแกว เลขที่ 156 หมู 5 ต.พลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร
: 055-267-000
แฟกซ : 055-267-058
เว็บไซต : www.psru.ac.th
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ดร.ป�ณณว�ชญ ใบกุหลาบ

การวัดและประเมินผลการศึกษา

FACULTY OF EDUCATION

อ.กาญจนา สุขพ�ทักษ

ผศ.ดร.ปยมนัส วรว�ทยรัตนกุล

Deaf Education And Hearing Impairment Education,
Thai Sign Language: ภาษามือไทย

ครุศาสตร, ศึกษาศาสตร

อ.ปยลักษณ พฤกษะวัน

อ.กุสุมา ยกชู

การศึกษาปฐมวัย, Child Development

Educational Psychology

อ.พนัส นาคบุญ

การพัฒนาหลักสูตร, การศึกษาปฐมวัย, จ�ตว�ทยาพัฒนาการ,
การประดิษฐสื่อการสอน, Child Development,

อ.ดร.พรทิพย ครามจันทึก

อ.ดร.เกสร กอกอง

การสอนเด็กที่มีปญหาทางการเร�ยนรู

การสอนภาษาไทย, การวัดและประเมินผลการศึกษา

อ.ดร.เคลน บุณยานันต

ผศ.ดร.พัชราวลัย มีทรัพย

อ.จอมขวัญ รัตนกิจ

อ.ดร.พ�เชฐ สยมภูวนาถ

ผศ.ชญานิษฐ ศศิว�มล

อ.ภาว�ณี เดชเทศ

อ.ชณารัตน มีพยุง

ผศ.ดร.ภาว�ดา มหาวงศ

ผศ.ชนัญชิดา ศิร�เอก

อ.วร�ศรา ตั้งคาวานิช

ดนตร�สากล

การวัดและประเมินผลการศึกษา

จ�ตว�ทยาการปร�กษา

พลศึกษา, ว�ทยาศาสตรการกีฬา, กีฬาฟ�ตบอล

เทคนิคการสอน

English

การวางแผนงบประมาณ

จ�ตว�ทยาการสอน

อักษรเบรลล ไทยและอังกฤษ, Special Education,
การชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพ�เศษระยะแรกเร��ม

History

อ.วัชร�ย อินทะชิต

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด

ภาษาไทย, เพลงแหลและเพลงขอทาน

พลังงานทดแทน, ศาสตรพระราชา

อ.ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย

การศึกษา

ผศ.ดร.สลักจ�ต ตร�รณโอภาส

ภาษาศาสตร, ว�จัยและประเมินผลทางการศึกษา, English,
Research And Development, ครุศาสตร, ศึกษาศาสตร

ผศ.ดร.สวนีย เสร�มสุข

ผศ.ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ

การประกันคุณภาพการศึกษา, บร�หารการศึกษา

อ.ดร.ดิษยา ศุภราชโยธิน

Educational Psychology

การศึกษา, ว�จัยและประเมินผลทางการศึกษา, ว�ธีว�ทยาการว�จัย

ผศ.ทิพยสุดา อินทะพันธุ

ผศ.สุกัญญา ส�สมบา

อ.ดร.เทิน ส�นวน

รศ.ดร.สุขแกว คำสอน

จ�ตตปญญาศึกษา, การศึกษาปฐมวัย, คณิตศาสตร,
ว�ทยาศาสตร

การศึกษา, กระบวนการคิด, การพัฒนาหลักสูตร,
คณิตศาสตร

การศึกษาปฐมวัย, Child Development,
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร

การประเมินโครงการ

อ.สุรศักดิ์ อุสาหะกานนท

ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพ�ม

คอมพ�วเตอรดนตร�

Computer For Education

อ.สุร�ยพร เพ็งเล�ย ดอรดูนู

Woodwind Instruments

ผศ.ดร.สุวพัชร ชางพ�นิจ

พัฒนาการศึกษาของทองถิ�น

อ.ดร.อดุลย วังศร�คูณ

ผศ.ธัญญรัตน อ่ำดี

English Language Teaching

ผศ.ดร.นงลักษณ ใจฉลาด

การศึกษาพ�เศษ

อ.นันทิภาคย พวงสถิตย

การบร�หารการศึกษา, การวางแผนยุทธศาสตร,
การศึกษาเพ�่อพัฒนาประเทศ

พลศึกษา

ผศ.ดร.นิคม นาคอาย

รศ.ดร.อนุ เจร�ญวงศระยับ

อ.ดร.บัญชา สำรวยร�่น

ผศ.ดร.อนุชา ภูมิส�ทธิพร

อ.เบญญาพัชร วันทอง

อ.อนุพงษ กมุกะมกุล

ครุศาสตร, ศึกษาศาสตร

Educational Psychology

เทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษาพ�เศษ

จ�ตว�ทยาการแนะแนว และการใหคำปร�กษา

กีฬาฟ�ตบอล, กีฬาฟ�ตซอล
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ดร.ธนพล กิจพจน

Food product development,
Agro-Industrial Product Development

FACULTY OF EDUCATION

อ.อรพรรณ ธนะขวาง

เคมีศึกษา, การศึกษา, ว�ทยาศาสตร, ฟ�สิกส, เคมี

อ.ธวัลรัตน สัมฤทธิ์

สังคมศึกษา

อ.ธันวมาส กาศสนุก

ว�ทยากรอบรมภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.น้ำทิพย วงษประทีป

อ.ดร.อรรฏชณม สัจจะพัฒนกุล

อาหาร, โภชนาการ, ว�ทยาศาสตรการอาหาร, ว�ศวกรรมอาหาร

อ.อัศวพร แสงอรุณเล�ศ

การออกแบบทางดานว�ศวกรรมเกษตร

รศ.ดร.อุทาน บุญเมือง

Food Science, Food Processing, Food develment
Food Safety, Fruit and vegetable, Cereals product
Rice product innovation

ดนตร�ปฏิบัติ : ดนตร�ไทย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

ผศ.ประภาศิร� ใจผอง

Professor Dr. Nguyen Ngoc_tuan

ผศ.ปร�ชา มูลสาร

รศ.ดร.กตุการ ดาจันทา

ผศ.ดร.ปยวรรณ ศุภว�ทิตพัฒนา

อ.กฤษณชัย คลอดเพ็ง

อ.ปุณเรศวร รัตนประดิษฐ

อ.กวรรณ พรมจ�น

อ.เปรมนภา ส�โสภา

ผศ.ดร.คงเดช พะส�นาม

ผศ.ดร.พรดรัล จ�ลกัลป

Animal Production, Aquarium fish culture

FACULTY OF AGRICULTURAL AND FOOD TECHNOLOGY

Aquarium fish culture

สุขศาสตร

เคมีเคร�่องสำอาง , Food Science, Food Safety

PIBULSONGKRAM
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ไอศกร�ม โยเกิรต

พ�ชสวน, ปุยอินทร�ย, ธาตุอาหารพ�ช

Animal Production

Research and development

natural product, delivery system, cosmetic science

ว�ศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร,
การออกแบบทางดานว�ศวกรรมเกษตร

Agricultural product development

อ.พัชราภรณ อินร�ราย

รศ.ดร.คงศักดิ์ ศร�แกว

Solar Energy

อาหาร คหกรรม

อ.พัทธนันท โกธรรม

Food Science, Food Processing,
Food product development

ผศ.พ�มพชนก พร�กบุญจันทร

อ.ดร.คำรบ สมะวรรธนะ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากปลา, อาหาร คหกรรม

ผศ.ดร.จักรกฤช ศร�ละออ

อ.วรลักษณ สุร�วงษ

ขาวไร, เทคโนโลยีสิ�งแวดลอม, การจัดการของเสีย,
พลังงานทดแทนเนนทางดานแสงอาทิตย และชีวมวล

Food Processing

อ.ดร.ว�โรจน ล�ข�ตตระกูลวงศ

อ.จ�รศิต อินทร

การพัฒนาว�สาหกิจการเกษตร

cosmetic science, natural product

ผศ.ดร.ว�ระพงษ อินทรทอง

Biomass energy, Biohydrogen, anaerobic digestion

รศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง

อ.ดร.ชัชว�นทร นวลศร�

Statistics In Agricultural Research

อ.ญาณิศา จ�นดาหลวง

Socio Economic In Animal Science,
Animal Production

Agro-Industrial Product Development

ผศ.ดร.ณรกมล เลาหรอดพันธ

อ.สุร�นทราพร ชั่งไชย

ผศ.ดร.ว�โรจน ล�ข�ตตระกูลวงศ

อ.ดร.หทัยทิพย รองคำ

อ.ดร.ตวน เหง�๋ยน ง็อก

อ.อารยา บุญศักดิ์

ผศ.ทรงพรรณ สังขทรัพย

ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง

การผลิตสัตว

food processing

พัฒนาว�สาหกิจชุมชน

การอบแหงผลไม

Agriculture เกษตรศาสตร

Entomopathogenic Fungi

โภชนาการ, อาหาร คหกรรม

การใชสารใหความหวาน, Food Processing,
Food Science
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ผศ.พรชัย ปานทุง

ออกแบบผลิตภัณฑทองถิ�น, ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส,
ออกแบบเฟอรนิเจอร

FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY

ผศ.ดร.ธัชชัย เทพกรณ

Design Of Experiments Cuckoo Search

อ.พันธุธิดา ล��มศร�ประพันธ

ทอความรอน

อ.เพชรายุทธ แซหล�

อ.ดร.กฤษฎา อนอาย

Image Processing and Machine Vision

ผศ.กันตภณ โลนพันธ

การลดตนทุนการดำเนินงาน, การวางแผนการดำเนินงาน,
การวางแผนและควบคุมการผลิต, การศึกษาการทำงานใน
อุตสาหกรรม

ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

อ.กิตติศักดิ์ คงส�ไพร

ว�ศวกรรมไฟฟา, อิเล็กทรอนิกส, Innovation Technology

ผศ.มณฑล ฟ�กเอม

Electronics, Print Circuit Board, Embedded System

อ.มนตร� ว�มล

อ.เกียรติชัย บรรลุผลสกุล

ว�ศวกรรมไฟฟา, อิเล็กทรอนิกส, การประมวลผลภาพดิจ�ตอล

อ.จ�รา ธรรมนิยม

Advanced Manufacturing Process And System,
Production And Operation Management,
Production Engineer

Reinforced Concrete

อ.ดร.จ�รารัตน เอี่ยมสอาด
Image Processing

อ.วชิระ ล��มศร�ประพันธ

เซรามิกส

อ.วชิระ ว�จ�ตรพงษา

ออกแบบ ศิลปกรรม, Architecture

อ.ว�มล ทองดอนกล��ง

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, Urban Design,
Landscape Architecture

อ.ว�รวุธ เลพล

ผศ.ดร.จ�มพฏ พงศศักดิ์ศร�

Programming

ผศ.ดร.ชาติชาย จันทรประทีป

ว�ศวกรรมขนสง

ผศ.ดร.ณัฐธิดา จงรักษ

เซรามิกส, กีฬาฟ�ตบอล
พลังงานทดแทน, พลังงานชีวภาพ

อ.ณัฐพร ตั้งเตร�ญชัย

รศ.ดร.สนิท ป�นสกุล

ผศ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ

อ.ดร.สรว�ศ สอนสาร�

ผศ.ทนารัช จ�ตชาญว�ชัย

ดร.สุนันท ธาติ

ผศ.ทว�ศักดิ์ ตันอราม

ผศ.สุรเชษฐ มิตสานนท

ผศ.ธณิดา โขนงนุช

อ.สุรเชษฐ วรรณา

การจัดการโลจ�สติกส

Design, Ceramics

Road Safety Engineering

พลังงานความรอนจากแสงอาทิตย, ว�ศวกรรมเคร�่องกล

Material Sciences, Ceramics

Software Engineering

ว�ศวกรรมไฟฟา

การออกแบบระบไฟฟากำลัง

การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา, โลจ�สติกสการศึกษา
การทำงานในอุตสาหกรรม

Technology Concrete, งานว�เคราะหโครงสรางอาคาร

อ.หทัยธนก พวงแยม

อ.ธนากร จันทรศร�ชา

การวางแผนการดำเนินงาน, ว�ศวกรรมอุตสาหการ,
การวางแผนการผลิต, การจัดตารางการผลิต

การวางแผนการผลิต

ผศ.ดร.ธัชชัย เทพกรณ

อ.อภิรักษ ทัดสอน

ผศ.ดร.ธาราทิพย โอฬารทิชาชาต

ผศ.ดร.อลงกรณ เมืองไหว

Metaheuristic คณิตศาสตร

ว�ศวกรรมโยธา, โทรคมนาคม

Ferroelectric Ceramics, Electroceramics, Ceramics,
Materials Characterizations And Processing,
Material Sciences

การจัดการโลจ�สติกสและโซอุปทาน, การวางแผนการผลิต,
การว�จัยดำเนินงาน, ว�ศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.อุษา อินทรประส�ทธิ์

รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ

เซรามิกส

ผศ.เอกภูมิ บุญธรรม

ออกแบบบรรจ�ภัณฑ, ออกแบบและดีไซนสื่อประชาสัมพันธ

นายนฤพล ส�งหกล��น

ผศ.ปรารถนา ศิร�สานต

พลังงาน การอบแหง

ผศ.ดร.ปยะพงษ โอฬารทิชาชาต

เซรามิกส

ว�ศวกรรมไฟฟา, อิเล็กทรอนิกส
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.พนิตนันท เอี่ยมตอม

อ.ดร.สมเกียรติ ติดชัย

อ.พัทชา บุญยะรัตน

Professor Akino Minato

อ.เพ็ญพร แกวฟ�งรังษี

อ.กนกรัตน ปลาผล

อ.ภัครพล แสงเง�น

ผศ.ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร

อ.เมศิณี ภัทรมุทธา

อ.กฤษณา ชาญณรงค

ผศ.ยศจรัส ดือข�นทด

ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ

อ.รัตนาวดี ปาแปง

ผศ.ดร.คุณากร คงชนะ

อ.เรณู หมีเทศ

ผศ.จ�ฑารัตน มณีวัลย

อ.ดร.วรารัตน วร�รักษ

อ.ฉัตรแกว บุศยน้ำเพชร

อ.ดร.วศิน สุขสมบูรณวงศ

อ.โชติกา เศรษฐธัญการ

อ.วัลลภ งามโคกกลาง

รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม

อ.วาร�รัตน ส�แดง

ผศ.ดร.ทรัตนพร บัณฑิตย นาคสวัสดิ์

อ.ดร.วาส�นี มีเคร�อเอี่ยม

อ.ทิศากร ไชยมงคล

อ.ดร.ว�โรจน ตระกูลพ�ทักษกิจ

อ.ธาร�รัตน สุนิพันธ

อ.ศุภชัย ธีระกุล

อ.ธีรพัฒน พ�ลทอง

ผศ.ดร.ศุภลักษณ ว�ร�ยะสุมน

อ.นพดล พันธุเพ็ชร

ผศ.สนทยา สาล�

ผศ.ดร.นอย คันชั่งทอง

อ.ดร.สมเกียรติ ติดชัย

อ.นันทภัค ประทีปแกว

อ.ส�ร�นญา ศร�ชมภู

อ.นิภาวรรณ นวาวัตน

อ.ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ

อ.ปฐมพงษ สุขเล็ก

อ.สุจ�ตรา เล�ศเสม บุณยานันต

อ.ปทุมพร บุญชุม

ผศ.ดร.สุชาดา เจ�ยพงษ

อ.ปร�ยานุช ว� ไลว�ทย

อ.ดร.สุธัญญา ปานทอง

อ.ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ

อ.สุพัตรา พรมดำ

ภาษาอังกฤษ, Applied Linguistic, English

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ภาษาไทย

English Language Teaching, English

English, Japanese Education

วรรณคดีญี่ปุน

ญี่ปุนศึกษา

ภาษาไทย

Ethnomusicology

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ดนตร�ว�ทยา, การว�จัยทางดนตร�

การสอนว�ชาภาษาไทย

ภาษาไทย

Buddhism, Ping Pong Player, English, Pali Language

Philosophy

ดนตร�สากล

PIBULSONGKRAM

PIBULSONGKRAM
RAJABHAT UNIVERSTTY

ดนตร�อินเดีย

ภาษาฝรั่งเศสเพ�่อการสื่อสาร

ภาษาจ�นและวัฒนธรรมจ�น

Linguistics

Computer Music

ภาษาญี่ปุน, ภาษาศาสตร

Translation (English Into Thai & Thai Into English)

Social Dance, Thai Dancing, Culture, French

ภาษาศาสตรภาษาไทย

ภาษาอังกฤษธุรกิจ, English

ภาษาจ�น

English

ดนตร�สากล

วรรณคดีไทย

ภาษาญี่ปุน

Drums Set, Ethnomusicology, ดนตร�สากล

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

หองสมุดชุมชน

ปรัชญา, ศาสนา, คติชนว�ทยา

Applied Linguistic, Linguistics

ภาษาอังกฤษ

English, English Language Teaching

ภาษาไทย, นิทานพ�้นบาน

ภาษาไทย, วรรณคดีไทย

ภาษาญี่ปุน, ภาษาศาสตร

English Language Teaching

ภาษาศาสตรภาษาไทย

Guidance Psychology, Korean language

ภาษาศาสตรภาษาจ�น

ธุระกิจระหวางประเทศ, ภาษาจ�น

ภาษาศาสตร
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ผศ.ดร.ประส�ทธิชัย นรากรณ

Statistical Process Control, ว�จัย วัดผล ประเมินผล
สถิตประยุกต ประกันคุณภาพ

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

อ.หทัยรัตน มัตยะสุวรรณ
สอนภาษาจ�น

อ.พลอยพัชร กอนบาง

ภาษาอังกฤษ

ผศ.พัชร�นทรา ชัยสมตระกูล

การคาระหวางประเทศ, English

อ.ดร.พัสกร ล�้ว�ศิษฏพัฒนา

อ.อธิษฐาน งามกิจวัตร

การบร�หาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษย, Conflict Management

อ.ดร.อุมาภรณ ยศเจร�ญ

การบัญชี

Marketing Management, Service Marketing,
Feasibility Study

คณะว�ทยาการจัดการ

ผศ.พ�ชญาพร ประครองใจ

FACULTY OF MANAGEMENT

อ.กมลทิพย เดชะปรากรม

การสื่อสารประชาสัมพันธ, นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การวางแผนการดำเนินงาน

Social Entrepreneur, Business Incubator,
การใหคำปร�กษาธุรกิจอุตสาหกรรม

อ.ดร.พ�ณรัตน นุชโพธิ์

การจัดการธุรกิจนำเที่ยว

อ.ดร.ภูรดา ประเสร�ฐศร�

ผศ.กุลแกว คลายแกว

Fuzzy Fmea, Mis, Ahp

อ.เกชา ดาดูเคล

Celebrity Marketing, Public Relations, Integrated
Marketing Communication

Tourism Management

อ.ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ

อ.มณีจันทร มาสูตร

ผศ.จงกล เพชรสุข

อ.ยรรยงวรกร ทองแยม

อ.ดร.จ�ระภา จันทรบัว

อ.รพ�พงศ อินตะส�บ

ผศ.จ�รภัทร ใจอาร�ย

อ.รัชฎาภรณ พัฒนะ

อ.ชมพ�นุท นร�นทรางกูล ณ อยุธยา

ผศ.ดร.รัตนา ส�ทธิอวม

ผศ.ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ

ดร.รัตนา ส�ทธิอวม

อ.ดร.ดนชนก เบื่อนอย

อ.ดร.ลัสดา ยาว�ละ

อ.ดาวเดน สัญญโภชน

อ.ดร.วนัชพร จันทรักษา

Web Application Development

บัญชีการเง�น

บร�หารธุรกิจ และ การจัดการ, การจัดตารางการผลิต,
การวางแผนการผลิต, ดานการสอน

Production, Design, Photography, Cinematography,
Semiology, นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน

บร�หารธุรกิจ

Tourism Management

การบร�หาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษย

Industrails Economic, เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรชุมชน

Modern Trade Management, Online Marketing

การบัญชี

การบร�หาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษย

การบร�หารธุรกิจ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

Marketing Management

การบัญชี

Community - Based Tourism, Tourism Management,
Tourism Networks Management

อ.ธนพร รังส�กรรพ�ม

อ.ดร.วราภรณ ซื่อประดิษฐกุล

การพัฒนาเจาของธุรกิจยุคใหม, การคิดเชิงออกแบบ,
การเข�ยนแผนธุรกิจสมัยใหม

News

ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศร�สุพรรณ

ผศ.วาล�กา โพธิ์หิรัญ

Business Management, Marketing,
ระเบียบว�ธีว�จัยทางธุรกิจ

Community - Based Tourism, Tourism Management

รศ.ดร.ว�จ�ตรา จำลองราษฎร

อ.ดร.ธานินทร ไชยเยชน

Business Management, Project Analysis, Finance
Feasibility Study

เศรษฐศาสตร

อ.ดร.ธิดารัตน วุฒิศร�เสถียรกุล

ผศ.ว�จ�ตรา ทุนอินทร

ผศ.นภาภรณ อุนปร�ชาวณิชย

อ.ดร.ศุภนาร� พ�รส

Ergonomics

เศรษฐศาสตร

การพัฒนาบุคลิกภาพ

Business Management
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ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี

ผศ.ศุภศิว สุวรรณเกษร

ผศ.ปณิธาน สุระยศ

วัสดุศาสตร

FACULTY OF MANAGEMENT

สียอมธรรมชาติ

การถดถอยโลจ�สติก, แบบจำลอง Conjoint Analysis, VAR,
ECM, ARIMA, ARIMAX, Path Analysis, SEM

ผศ.ดร.ปยะดา วชิระวงศกร

ผศ.ดร.ส�ร�กาญจน ศิวะแพทย

Health risk assessment

ธุรกิจระหวางประเทศ

ผศ.ดร.พ�ทักษ อยูมี

Business Management

อ.ดร.พ�มร�นทร คีร�นทร

เศรษฐศาสตรประยุกต

อ.ดร.ไพรวัลย ประมัย

การบัญชี, การเง�น, การธนาคาร

รศ.ดร.ไพโรจน เยียระยง

การบัญชี, การเง�น, การธนาคาร

ผศ.ดร.มนตรา ศร�ษะแยม

อ.ดร.สุธาส�นี อรุณ

เคมีวัสดุ

อ.อรรถพล จรจันทร

Information technology

ผศ.ดร.อรุณี นุส�ทธิ์

พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ผศ.ดร.อุษณีย เส็งพานิช

fuzzy logics

ดานจ�ลชีวว�ทยา

คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ยุทธศักดิ์ แชมมุย

อ.กษมะ ดุรงคศักดิ์

ผศ.ดร.ยุวดี ตรงตอกิจ

ผศ.ดร.กาญจนา วงศกระจาง

อ.รติวัฒน ปาร�ศร�

ผศ.ดร.กีรติ ตันเร�อน

ผศ.ดร.รพ�พรรณ จันทรมะณี

ผศ.ดร.กุลวดี ป�นวัฒนะ

ผศ.ดร.รัตนติพร สำอางค

ผศ.ดร.จ�ตติพร ตังคว�เวชกุล

ผศ.ดร.วราภรณ ผาล�

ผศ.ดร.จ�ตศิร�น กอนคง

ผศ.ดร.วสุ พันไพศาล

ผศ.ดร.เฉล�มพร ทองพ�น

อ.ว�รัชยา อินทะกันฑ

ผศ.ดร.ชนิกาญจน จันทรมาทอง

รศ.ดร.ว�โรจน ติ�กจะ

อ.ดร.ฐิติพร เจาะจง

ผศ.ดร.ว�ษณุ ธงไชย

ผศ.ดร.ณัฏฐินี ดีแท

ผศ.ดร.ศรัญญา ทองสุข

ผศ.ดร.ธนวัตร คลายแท

ผศ.ดร.ส�ทธิชัย อุดก่ำ

รศ.ดร.ธัชคณิน จงจ�ตว�มล

ผศ.ดร.สุพัตรา เจร�ญภักดี บดีรัฐ

รศ.ดร.ธันวดี ศร�ธาว�รัตน

ผศ.ดร.อนงค ศร�โสภา

ผศ.ดร.นพรัตน วรรณเทศ

ผศ.ดร.อัญชนา ปร�ชาวรพันธ

ผศ.นฤมล เถื่อนกูล

อ.ดร.เสกสรรค ศิว�ลัย

เคมีว�เคราะห
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PIBULSONGKRAM

PIBULSONGKRAM
RAJABHAT UNIVERSTTY

การควบคุมยุงลายพาหะนำโรค

Industrial radiation

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลิตภัณฑธรรมชาติ

เคมี

เทคโนโลยีชีวภาพพ�ช

วัสดุศาสตร

วัสดุศาสตร

ปรสิตว�ทยา

การว�เคราะหเชิงฟ�งกชัน, คณิตศาสตร

Electronics

สุขภาพ

อาหารพ�้นถิ�น

เคมี&เคมีประยุกต, เคมีว�เคราะห

คณิตศาสตร, Difference equation

Plant Physiology

เคมีเคร�่องสำอาง

ฟ�สิกส, การบัญชี, การเง�น, การธนาคาร

Response surface

สถิติศาสตร

เคมี

วัสดุเซรามิกขั้นสูง

ปุยชีวภาพ

กีฏว�ทยา

พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพอาหารและเคร�่องดื่ม

มลพ�ษทางอากาศ, สิ�งแวดลอม

เคมีว�เคราะห

การเพาะเห็ดดวยวัสดุเพาะที่หลากหลาย

Database System

จ�ลชีวว�ทยาดานแบคทีเร�ย
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ผศ.ดร.กฤติกา สังขวดี

ผศ.ดร.นพรัตน วรรณเทศ

จ�ตว�ทยาการแนะแนว และการใหคำปร�กษา,
การประกันคุณภาพการศึกษา

อนุกรมว�ธานเห็ด

ผศ.นฤมล เถื่อนกูล

ผศ.ดร.กฤษ สุจร�ตตั้งธรรม

Biology, จ�ลชีวว�ทยา ดานแบคทีเร�ย สียอมจากแอคติโนมัยซีส
จ�ลชีวว�ทยาทางอาหาร

Material Science วัสดุศาสตร, เซรามิกส

ผศ.ดร.กิ�งแกว สำรวยร�่น

ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี

ผศ.ดร.กิตติพงษ สุวรรณราช

ผศ.ดร.นิธิพงศ ศร�เบญจมาศ

Public Health, แพทย

Electroceramics

Google Suite For Education, Image Processing,
โปรแกรมเมอร

สาธารณสุข

ผศ.ดร.ประกรณ เล�ศสุวรรณไพศาล

ผศ.ดร.กีรติ ตันเร�อน

ดิน

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี, การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ,
การแยกบร�สุทธิ์สารสำคัญในพ�ช, เอนไซมเทคโนโลยี, ชีวว�ทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ, Bioconversion, Plant Tissue Culture

ผศ.ดร.ปยะดา วชิระวงศกร

ออกแบบแฟชั่นผาและเคร�่องแตงกาย

ผศ.ดร.พ�ชิตชัย ปมแปง

Electrochemistry, Analytical Chemistry

อ.ดร.พ�มร�นทร คีร�นทร

สิ�งแวดลอม

ผศ.พดารัตน นิลเจ�ยรนัย

อ.กีรติญา สอนเนย

General Chemistry, Polymer

ผศ.ดร.กุลวดี ป�นวัฒนะ

ว�ทยาศาสตร

อ.ดร.กูเกียรติ กอนแกว

Clustering Algorithm, Bioinformatics, Data Mining
Database System

ว�ธีว�ทยาการว�จัย, การสาธารณสุขชุมชน

ผศ.ดร.ไกรลาส มาตรมูล

ผศ.ดร.พ�ส�ษฐ พ�ลประเสร�ฐ

Materials Characterizations And Processing,
Ferroelectric Ceramics

กีฏว�ทยาทางการแพทยและสัตวแพทย

อ.ดร.ไพรวัลย ประมัย

ผศ.ดร.จ�ตติพร ตังคว�เวชกุล

อาหาร คหกรรม

ผศ.ภาว�นี อินทรทอง

Mathematics Education, Mathematics, คณิตศาสตร

ผศ.ดร.จ�ตศิร�น กอนคง

Computer Graphics Software, Flash Acrion Script,
System Analysis And Design, ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ,
ว�ทยาศาสตรคอมพ�วเตอร

โรคติดตอ

ผศ.ดร.จ�ราพัทธ แกวศร�ทอง

อ.มานิสา กองแกว

การจัดดอกไม, งานประดิษฐ, ดานศิลปะและวัฒนธรรม,
การผสมเคร�่องดื่ม Cocktail & Mocktail

Inorganic Chemistry

อ.ดร.เจษฎากร โนอินทร

ผศ.ดร.ยุทธศักดิ์ แชมมุย

อ.ชฎารัตน ถาป�น

รศ.ดร.ยุพร ร�มชลการ

ผศ.ดร.ชุติพนธ ศร�สวัสดิ์

ผศ.ดร.ยุวดี ตรงตอกิจ

ผศ.ดร.ณัฏฐินี ดีแท

อ.รติวัฒน ปาร�ศร�

อ.ดารณี ทองส�เขม

ผศ.ดร.รำไพ โกฎส�บ

อ.ติวัฒน ปาร�ศร�

ผศ.ดร.เร�องวุฒิ ชุติมา

อ.ธนพงศ นิตยะประภา

ผศ.ดร.วรรณพร สุร�ยะกาศ

ผศ.ดร.ธนวัตร คลายแท

ผศ.ดร.วราภรณ ผาล�

Health Behavior

Gas Chromatography - Mass Spectrometry

Ranked Set Sampling, Regression Anlysis

สถิติว�เคราะหทางสังคมศาสตร

Data Mining, Database System

การควบคุมยุงลายพาหะ, การควบคุมแมลงพาหะนำโรค

สถิติศาสตร

Database System

Operation Research

Fungal Taxonomy

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Microbiology (Orchid Mycorrhiza)

การประยุกต ใช Gis เพ�่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Statistical Process Control

Physic Material Sciences ฟ�สิกส

Molecular Genetics, Parasitology
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ว�ทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ�น

ผศ.ดร.วสุ พันไพศาล

อ.หนึ่งฤทัย ศร�สุกใส
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Digital Signal Processing

ดานรูปแบบการบร�หารจัดการองคกรทั่วไป

ผศ.ว�ภาดา ศร�เจร�ญ

รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ

รศ.ดร.ว�ษณุ ธงไชย

อ.กฤติมา อินทะกูล

ผศ.ดร.ศรัญญา ทองสุข

ผศ.ดร.กัมปนาท วงษวัฒนพงษ

ผศ.ดร.ศุภนิช เจร�ญสุข

รศ.โชติ บดีรัฐ

แพทย, พยาบาล, เภสัชกร, สาธารณสุข

รัฐประศาสนศาสตร

เภสัชเคมีและเภสัชว�เคราะห

Political Development

การออกแบบการทดลอง

นโยบายสาธารณะ

สถิติว�เคราะหทางสังคมศาสตร

นโยบายสาธารณะ, การจัดการภาครัฐ, การจัดการภัยพ�บัติ,
พ�ธีกร, ดานศิลปะและวัฒนธรรม

อ.สล�ลทิพย แดงกองโค

แบบจำลองทางคณิตศาสตร

อ.ไชยรัตน ศิร�นคร

Molecular Genetics

ผศ.ดร.ทัศนีย ป�ทมสนธิ์

Waste Utilization, สิ�งแวดลอม, พลังงาน,
ทรัพยากรธรรมชาติ

ผศ.ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล

ผศ.ดร.ส�ทธิชัย อุดก่ำ

การพัฒนาชุมชน

PIBULSONGKRAM

รศ.ดร.สุขสมาน สังโยคะ

การพัฒนาชุมชน

นโยบายสาธารณะ, รัฐประศาสนศาสตร, รัฐศาสตร

ผศ.ดร.สุพัตรา เจร�ญภักดี บดีรัฐ

อ.ธรณินทร เสนานิมิตร

ผศ.สุภาวดี นอยน้ำใส

ผศ.ดร.ธัญณณภัทร เจร�ญพานิช

อ.สุว�มล ทองแกมแกว

อ.ธัญวรัตน คงนุน

Fungal Taxonomy

รัฐประศาสนศาตร

การประยุกต ใช GIS เพ�่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

รัฐศาสตร

การทำมาตรฐานสมุนไพร, การแพทยแผนไทยประยุกต,
แพทย, พยาบาล, เภสัชกร, สาธารณสุข,

รัฐประศาสนศาสตร

อ.ธีรวุฒิ ทองทับ

อ.ดร.เสกสรรค ศิว�ลัย

กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

Computer Graphics Software

อ.นันทพันธ คดคง

อาหารและโภชนาการ

อ.ปรัชญาไชย แชมชอย

Polymer Chemistry เคมี

ผศ.ดร.พ�ชญา เหล�องรัตนเจร�ญ

สิ�งแวดลอม, พลังงาน, ทรัพยากรธรรมชาติ

ผศ.พ�มล เกษมเสาวภาคย

Mathematics Education

อ.ดร.พ�งรัก ร�ยะขัน

การจัดการสุขภาวะชุมชนและผูสูงอายุพหุวัฒนธรรม,
สังคมศาสตรการแพทย, เพลงพ�้นบานและศิลปะพ�้นบาน,
วัฒนธรรมศาสตร

อ.ภูวเดช วงศเคี่ยม

อ.โสรัจ วรชุม อินเกต

รัฐประศาสนศาสตร, รัฐศาสตร

ผศ.ดร.อนงค ศร�โสภา

กฎหมายภาษีอากรและการคลัง

ผศ.ดร.อรชร ฉิมจารย

กฎหมาย

อ.อรรถพล ภูมิลา

กฎหมาย

ผศ.ดร.อรรถพล รอดแกว

การพัฒนาชุมชน
กฎหมาย

อ.ยุวดี พวงรอด

ผศ.ดร.อรุณลักษณ โชตินาคร�นทร

นโยบายสาธารณะ, การจัดการภาครัฐ, การจัดการภัยพ�บัติ,
สถิติสำหรับการว�จัยทางรัฐประศาสนศาสตร

Food Science

ผศ.ดร.อัญชนา ปร�ชาวรพันธ

อ.รณชัย หมื่นวงศ

Analytical Chemistry

การปกครองทองถิ�นเปร�ยบเทียบ, การบร�หารราชการแผนดิน,
นโยบายสาธารณะ, บร�การสาธารณะ, การปกครองทองถิ�น,
กฎหมายปกครอง, การบร�หารการคลังภาครัฐ

รศ.อุไรวรรณ รักผกาวงศ
Database System

อ.รสสุคนธ ประดิษฐ
public policy
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อ.รุงโรจน ฝายเยื่อ

อ.ปร�ญญา หวันเหล็ม

อ.ดร.วงศกร เจ�ยมเผา

อ.พัฒนภาณุ ทูลธรรม

อ.วรว�ทย ชายสวัสดิ์

ผศ.ดร.พ�ชญา เหล�องรัตนเจร�ญ

ผศ.ดร.วร�ยา ดวงนอย

อ.ภูวเดช วงศเคี่ยม

อ.ส�ร�อร ไตรทรัพย

อ.รณชัย หมื่นวงศ

อ.สุดารัตน รัตนพงษ

อ.วสันต ปวนป�นวงศ

อ.สุเทพ คำเมฆ

อ.สุเทพ คำเมฆ

กิจกรรมนันทนาการการที่ใชในการฝกอบรม

สังคมสงเคราะหชุมชน

การว�จัยดำเนินงาน

สังคมสงเคราะห

กฎหมายการคาระหวางประเทศ

กฎหมายอาญา

งานว�จัยทองถิ�น

กฎหมายมหาชน

รัฐประศาสนศาสตร, รัฐศาสตร

การบร�หารจัดการองคกรทองถิ�น

การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจ�ภัณฑ

การเมืองการปกครอง

ประชากรศาสตร, ว�ธีว�ทยาการว�จัยสังคมศาสตร,
สถิติว�เคราะหทางสังคมศาสตร

ระเบียบว�ธีว�จัยทางสังคมศาสตร

อ.สุมนภัศร คุมจันทร

อ.สุมนภัศร คุมจันทร

ทรัพยสินสังหาร�มทรัพยและอสังหาร�มทรัพย

อ.ดร.อัครพงษ เพ็ชรพ�ล

กฎหมายที่ดิน

อ.หนึ่งฤทัย ศร�สุกใส

Empowerment homeless

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

อ.อเนก สุขด

ว�ทยาลัยการพยาบาล

อ.อมฤต วุนพ�ลสมบัติ

อ.ดร.ชัยยา นรเดชานันท

ปรัชญาการเมือง

NURSING COLLEGE

การปกครองทองถิ�น

การสรางเสร�มสุขภาพ

อ.ดร.อรรถพล วงศชัย

อ.ฐิติพร แสงพลอย

อ.ดร.อัครพงษ เพ็ชรพ�ล

อ.ณัฏฐฌาฑ สรอยเพ็ชร

อ.กฤติมา อินทะกูล

อ.ดร.ปภาดา ชมภูนิตย

ผศ.ดร.กัมปนาท วงษวัฒนพงษ

อ.ดร.เพชร�ย กุณาละส�ร�

อ.ดร.กานดิศ ศิร�สานต

อ.ดร.ประภาพร เมืองแกว

อ.จ�ฑาธิป ประดิพัทธนฤมล

อ.กว�นวรา นาว�นประเสร�ฐ

อ.ชนิดาภา ชลอวงษ

อ.ดร.ศิปภา ภุมมารักษ

อ.ชัยพร อุโฆษจันทร

อ.ศิลปชัย ฝนพะยอม

ผศ.ดร.ทัศนีย ป�ทมสนธิ์

อ.อณัญญา ลาลุน

การพัฒนาชุมชน

การพยาบาล

education social deverment

การพยาบาลเด็ก

การมีสวนรวมภาคประชาชน

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

การบร�หารงานภาครัฐ

ระบบสุขอนามัย

กฎหมายมหาชน

พยาบาล

นโยบายสาธารณะ

การพยาบาลศัลยกรรม

แรงงาน

Public Health

สังคมสงเคราะหการแพทย

พยาบาลสูติศาสตร

สังคมว�ทยา

การพยาบาลและการสรางเสร�มสุขภาพในผูสูงอายุ

อ.ธรณินทร เสนานิมิตร

สถาบันว�จัยและพัฒนา

แรงงานขามชาติ

อ.ดร ธัญณณภัทร เจร�ญพานิช

RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

นายเจตนนที ราชเมืองมูล

การเมืองไทย

อ.ปฐมพร สันติเมธี

เด็ก สตร� และครอบครัว

ว�จัย วัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
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ว�ทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ�น

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSTTY

ชื่อยอ
คติพจน
สถาปนา
ประเภท
ที่ตั้ง

: มรภ.พบ. / PBRU
: คุณธรรมนําความรู มุงสูสากล
: 1 เมษายน พ.ศ. 2469
: สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
: 38 หมู 8 ถนนหาดเจาสําราญ ตําบลนาวุง
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร
: 032-708-605
แฟกซ : 032-708-605
เว็บไซต : www.pbru.ac.th
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PHETCHABURI
RAJABHAT UNIVERSTTY
คณะครุศาสตร

คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.ดร.กฤษฎา วรพ�น

ผศ.ดร.พ�นศิร� ทิพยเนตร

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

FACULTY OF EDUCATION

พลาสติกชีวภาพ

หลักสูตร เเละการสอน

อ.ดร.สุคนธา สุคนธธารา

รศ.ดร.กาญจนา บุญสง

แปรรูปอาหาร

การบร�หารการศึกษา

ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Biomass Energy

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

อ.ดร.ทัดทอง พราหมณี

คณะว�ศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ดร.พ�รศุษย บุญมาธรรม

อ.กมลวรรณ วงศวุฒิ

Data Management

FACULTY OF ENGINEERING AND INDUSTRIAL TECHNOLOGY

Photovoltaic System(Solar Cell)

Machine Learning

อ.กิตติพงศ นวลใย

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

Iot Embedded Mobile Application

อ.ครรชิต ภาวนานนท

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

อ.ปยวรรณ คุส�นธุ

ระบบควบคุม

การจัดการสารสนเทศ

อ.ดร. จ�ติพร อินทะนิน

คณะว�ทยาการจัดการ

อ.ดวงกมล อังอนวยศิร�

อ.คงขวัญ ศร�สอาด

อ.เทิดศักดิ์ อาลัย

อ.พรรณทิพย ทองแยม

อ.ปกรณ พรหมแกว

อ.ดร.ภัททราวรดา ว� ไลลอย

อ.พรพรรณ ทองแพง

อ.ดร.ว�ว�ศณ สุขแสงอราม

อ.ภาคย พราหมณแกว

ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

อ.ดร.ราเชณ คณะนา

พลังงานทดแทน
IOT

FACULTY OF MANAGEMENT

การอนุรักษพลังงานในระบบไอน้ำ

การบร�หารความเสี่ยง

ว�จัยการดำเนินงาน

การสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การปองกันฟาผา และแรงดันเกินเสิรจ

การสื่อสาร

อ.วรรณว�ศา วัฒนส�นธุ
วงจรอิเล็กทรอนิกส

อ.ดร.ศิร�พันธุ ว�ชัยดิษฐ
Machine Learning

อ.อลงกรณ ฉัตรเมืองป�ก
Industrial Technology
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PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSTTY

ชื่อยอ
คติพจน
สถาปนา
ประเภท
ที่ตั้ง

: PCRU
: สจฺจํ เว อมตา วาจา
: 29 กันยายน พ.ศ. 2516
: รัฐบาล
: 83 หมู 11 ถนนสระบุรี-หลมสัก ตําบลสะเดียง
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 67000
โทร
: 056-717-100
แฟกซ : 056-717-100
เว็บไซต : www.pcru.ac.th
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อ.พ�ชญา เชี่ยวภาษา
ภาษาไทย

FACULTY OF EDUCATION

อ.กติญา บุญสวน

อ.ภาพพ�มพ พรหมวงศ

อ.ดร.กมลฉัตร กลอมอิ�ม

อ.ภูมินทร เหลาอำนาจ

พลศึกษา (เทนนิส)

การจัดการการเร�ยนรูทางว�ชาว�ทยาศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ

พัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา, ออกแบบการจัดการเร�ยนรู
ฐานสมรรถนะ/การจัดการเร�ยนรูว�ทยาศาสตรตามแนว PISA

อ.วรางคณา ภูศิร�ภิญโญ

ผศ.ดร.กอบกาญจน ว�เศษรัมย

การสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและการสอนภาษาไทย

อ.ดร.วัฒนา มหาราช

การพัฒนากระบวนการจัดการเร�ยนการสอน

อ.ว�ชญาพร ออนปุย

จ�ตรว�ทยาการสื่อสาร

อ.ว�ธวรรธน ส�ชื่น

คณิตศาสตร, การสอน

อ.ว�ภาดา นาเลา

คณิตศาสตร

อ.ศิวภรณ ใสโต

ดานการว�จัยทางการศึกษา

อ.ดร.สมใจ กงเติม

อ.ดร.กานต อัมพานนท

พละศึกษา, บร�หารทรัพยากรมนุษย

อ.กานตชนก แซอุย

ว�ทยากร, ผลิตสื่อการสอน, คอมพ�วเตอร

อ.กำธร คงอรุณ

พละศึกษา (ฟ�ตบอล)

อ.กุณฑล�รัฐ พ�มพ�ลา

พัฒนาความรูทางคณิตศาสตร

ผศ.ดร.แขก บุญมาทัน

งานว�จัยที่เกี่ยวกับการศึกษา, นวัตกรรมเกี่ยวกับการสอน

อ.ฉัตรชัย เสมาทอง

การประกันคุณภาพการศึกษา, หลักสูตรและการจัดการเร�ยนรู,
การว�จัยเพ�่อพัฒนาการเร�ยนการสอน, การบร�หารการศึกษา,
ว�จัยการพัฒนาชุมชนและทองถิ�น, การนิเทศการศึกษา

เทคโนโลยีและนรัตกรรมการศึกษา

อ.ฐิติกานต แกวว�เศษ

การสอนภาษาไทย, การจัดการเร�ยนรู, เทคนิคการจัดการเร�ยนรู

อ.สมฤทัย เย็นใจ

คายคณิตศาสตร, หลักสูตรคายคณิตศาสตร

รศ.ดร.สรวงพร กุศลสง

ผูประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ�้นฐานและกศน.

อ.สลักจ�ตร คณะฤทธิ์

การพัฒนาชุดการเร�ยนรู

อ.ดร.สุเทพ ธรรมะตระกูล

Teaching Science

อ.สุปราณี พ�ศมัย

ภาษา, วรรณคดีไทย, คติชนว�ทยา, ภูมิปญญาทองถิ�น

อ.สุภาพร ชูสาย

การพัฒนาผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับเคมี, เคมีประยุกต,
เคมีอินทร�ย

ผศ.อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง

อ.ณัฐกานต พ�่งกุศล

คณิตศาสตร, โปรแกรมคณิตศาสตร

อ.ดร.ณัฐตะวัน ล��มประสงค

การศึกษาระดับปฐมวัย

อ.นทีธร นาคพรหม

พลศึกษา (ตะกรอ)

อ.นันทวัน พัวพัน

จ�ตว�ทยาการแนะแนว, ผูสูงอายุ

อ.นาฏอนงค พวงสมบัติ

การสอนทางว�ทยาศาสตร

ผศ.น้ำฝน เบาทองคำ

จ�ตว�ทยา

การพัฒนาหลักสูตรการเร�ยนการสอน

อ.ปรมะ แกวพวง

อ.ดร.อนุวัติ คูณแกว

อ.ดร.ปรเมษฐ วงษพ�ทธิชัย

อ.ดร.อาทิตยา ขาวพราย

อ.ดร.ประส�ทธิ์ ไชยศร�

อ.อิศราพร ชัยงาม

ว�จัย, วัดผล, ยุทธศาสตร, สรางขอสอบออนไลน, สถิติ

การัฒนารูปแบบการเร�ยนรู

การพัฒนาสมรรถนะการเร�ยนรู

พลศึกษา, ว�ทยาศาสตรการกีฬา (มวยสากล, มวยไทย)

คอมพ�วเตอร, ออกแบบกราฟฟ�ก, การสอนมัลติมีเดีย

บร�หารการศึกษา

อ.พงษวร�นทร เต็งยี่
พลศึกษา (กร�ฑา)

อ.พรพ�มล ออนศร�

วัดผลว�จัยทางคณิตศาสตร

อ.พลากร ชาญณรงค

พลศึกษา (ลีลาส, แอโรบิค)
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อ.นิส�ต องอาจ

ผศ.กฤษฏิ์พนธ พรรณรัตนชัย

ผศ.ดร.นุชจร� ส�งหพันธ

พลังงานทดแทน ระบบไฟฟา เทคโนโลยีไฟฟาพ�้นฐาน
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพ�ช,
การปรับปรุงพันธุพ�ช

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส, การใชโดร, นวัตกรรมมัลติมีเดีย

อ.การันต ผึ่งบรรหาร
พ�ฃไร, ขาว, ระบบน้ำ

ผศ.บุญรอด ทองสวาง

เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส

อ.บุษบากร คงเร�อง

ออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม, ออกแบบบรรจ�ภัณฑ,
ออกแบบตราสินคา

อ.ประธาน เร�ยงลาด

สัตวศาสตร

อ.ปร�ยากร บัวทอง

ไฟฟากำลัง

ผศ.ป�ญญา เทียนนาวา

ระบายความรอน เคร�่องปรับอากาศ ไฟฟาจากพลังงานลม,
เคร�่องกำเนิดไฟฟากระแสตรง

อ.ปยพงศ บางใบ

อ.โกศล พ�ทักษสัตยาพรต

งานไฟฟาอิเล็คทรอนิค, การวางระบบไฟฟา, โสตทัศนูปกรณ

ผศ.ข�นแผน ตุมทองคำ

การพัฒนาเทคโนโลยีและเพ��มมูลคาดานสมุนไพร
โคเนื้อ, พ�ชอาหารสัตว, วัตถุดิบอาหารสัตวเขตรอน,
การว�จัยและพัฒนา

อ.จันทรจ�รา โตะขวัญแกว
อ.ดร.ชัยส�ทธิ์ วันนอย

สมารทฟารม, การเข�ยนโปรแกรม

อ.ณรงคศักดิ์ แพงสาย

ชางอุตสาหกรรม, ชางกล, ชางเชื่อม, การเข�ยนแบบ
ดานการประมง

อ.ณัฐพล ภูระหงษ

อ.พรทิศา ทองสนิทกาญจน

อ.ณัฐร�นทร ศิร�รัตนนันท

อ.พ�พัฒน ชนาเทพาพร

อ.ดร.เอนกพงศ ธรรมาธิวัฒน

อ.ดร.พ�มพพรรณ ทิพยแสง

อาหารสัตวน้ำ

ระบบเทคโนโลยีสมารทฟารม

การผลิตโคเนื้อ, การเลี้ยงไสเดือน, การเลี้ยงไกพ�้นเมือง

การเสร�มอาหารธรรมชาติในการเลี้ยงสัตวน้ำ

เข�ยนโปรแกรมควบคุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

การออกแบบว�ศวกรรมโครงสราง ปฐพ�ว�ศวกรรม, ชลศาสตร,
ไฟฟาพลังงานน้ำ

ผศ.ดร.พ�ศุทธิ์ บัวเปรม

อ.เดชา ดวงมาก

อุตสาหกรรม, บร�หาร, สังคมศาสตร

เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม

อ.พ�รวัฒน สุขเกษม

ออกแบบผลิตภัณฑ, เฟอรนิเจอรดีไซน, กราฟฟ�กดีไซน

อ.มานะ อินพรมมี

ผศ.ทิวา แกวเสร�ม

คอมพ�วเตอรกราฟฟ�ก, ออกแบบสื่อ, ภาพยนตและดิจ�ทัศน

อ.ธงชัย เคร�อผือ

ออกแบบเฟอรนิเจอร ไม, ออกแบบผลิตภัณฑ,
สถาปตยกรรมออกแบบภายใน

Metallurgy, Welding&Joining, Machine design

อ.ยศวรรธน จันทนา

อ.ธนภัทร มะณีแสง

เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม

ว�ศวกรรมควบคุมการผลิต, เทคโนโลยีการผลิต, การจัดการ,
การออกแบบการทดลอง

อ.รัตนากร แสนทำพล

อ.ธนภัทร วรป�สสุ

การพัฒนาผลิตผลจากสัตว, ความปลอดภัยของอาหาร

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ, อนุรักษสัตวน้ำ, อาหารสัตวน้ำมีฃีว�ต

อ.วรชัย ศร�เมือง

ออกแบบเซรามิกส

อ.วรชัย ศร�สมุดคำ

ว�ศวกรรมอุตสาหการ

อ.วาสนา วงศษา

อ.ธนวรรธน ทาวนอก

Big data Artificial, Neuron, Network, Machine Learning

รศ.ธรรมณชาติ วันแตง

ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพ�วเตอร

อ.นภาพร ตุมทองคำ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตสำหรับระบบปฏิบัติการ Android,
การใช Raspberry pi สำหรับระบบการควบคุมอัตโนมัติ,
เทคโนโลยีสำหรับชุมชน

ระบบฐานขอมูล ว�ศวกรรมซอฟตแวร Internet of things

อ.นรัตว รัตนวัย

อ.ว�ทยา หนูชางส�งห

การเพ��มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงาน โลจ�สติกส,
การลดตนทุนเพ��มผลผลิต

นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ, การเพ��มผลผลิตในการเกษตร

อ.นฤมล วันนอย

อ.ศักดิ์ศิร�ชัย ศร�สวัสดิ์

ผศ.น้ำผึ้ง พ�นว�วัฒน

ผศ.ศันสนีย อุตมอาง

การสอน

ไฟฟากำลัง, พลังงานทดแทน

ออกแบบบรรจ�ภัณฑ, การพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึก
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.ศานต พานิชส�ติ

Professor Allen Mark St Arnaud

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL TECHNOLOGY

การเข�ยนโปรแกรมควบคุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.ศิวดล แจมจำรัส

Professor Benjamin Course

เพ��มคุณภาพผลผลิตเกษตร, การยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต,
การขยายพันธุพ�ช

สื่อสารมวลชน

Professor Maayan Sarah Margaret Grace

ผศ.สนธยา วันชัย

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เทคโนโลยีคอมพ�วเตอร, เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส,
พลังงานทดแทน

อ.กนกวรรณ นวาวัตน

Internet Website Internet Of Things Smart Farm

ดร.กนิฐา แสงกระจาง

ออกแบบระบบไฟฟาอาคาร, ออกแบบอาคาร, พลังงานทดแทน
เทคโนโลยีเคร�่องทำคววามเย็น

ผศ.กมล บุญเขต

การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

อ.สมคิด ฤทธิ์เนติกุล
อ.สุชาติ เข�ยวนอก

IT สารสนเทศศาสตร

ดนตร�นาฏศิลป, ศิลปการประดิษฐ, เพลงไทย

อ.สุชิรา นวลกำแหง

ดร.กมลว�ช ลอยมา

อ.สุธิรา เบญจานุกรม

อ.ดร.กฤษฎากรณ ยูงทอง

อ.สุภาพร บางใบ

อ.กิจติยา รว�ฉัตรพงศ

ว�ศวกรรมโยธา และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ว�ศวกรรมโยธา และเทคโนโลยี

กฎหมายประนีประนอมไกลเกลี่ย, ว�ทยากร

ภูมิปญญาทองถิ�นกับการมีสวนรวมของชุมชน,
การทำการเกษตรเชิงอนุรักษ

การสอนดนตร�

อ.กิติยวดี ส�ดา

อ.ดร.สุว�ชา พ�ทธารัตน

การว�จัย, สังคมปร�มาณ, กระบวนการทำงานดานสังคม

อ.ดร.เกร�ยงไกร ทองจ�ตติ

พลังงานทดแทน

อ.สุว�มล เทียกทุม

อ.เสร�มศักดิ์ ทิพยวงศ

อ.เคร�อวัลย อินทรสุข

อ.หทัยนุช จันทรชัยภูมิ

อ.จันทรพ�มพ มีเปยม

อ.อภิชาติ สุวรรณชื่น

อ.จ�ดาภา คำตื้อ

ติดตั้งไฟฟา ไฟฟาควบคุมมอเตอร

กฎหมาย, การศึกษา, ประกันคุณภาพ

พลังงานทดแทน, วัสดุ, การจัดการพลังงาน

การแสดง, วัฒนธรรม, ว�จัยเชิงคุณภาพ

คหกรรมศาสตรศึกษา, ดานศิลปะประดิษฐ,
งานแกะสลักผักผลไม

ศาสตรทางดานสังคมประยุกต, พัฒนาสังคม

อ.จ�นตรัตน แสงศิร�

ผศ.อมรรัตน ฉิมพล�นภานนท

ภาษาญี่ปุน

อ.ดร.จ�รโรจน บุญราช

ออกแบบระบบไฟฟา, ออกแบบ E-learning

ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล

ระเบียบว�ธีว�จัยทางรัฐประศาสนศาสตร,
องคการและการจัดการภาครัฐ, จร�ยธรรมสำหรับนักบร�หาร

พ�ชสวน สงเสร�มการเกษตร และเกษตรอินทร�ย

อ.เอราวัณ ชาญพหล

อ.จ�รพรรณ พรหมประเสร�ฐ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,
เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ, ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ,
ออกแบบผลิตและการการควบคุม, การบร�หารงานในองคกร

ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.จ�ฬา เจร�ญวงค

นโยบายสาธารณะ, การบร�หารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ,
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ�น

อ.ใจสคราญ จาร�กสมาน

การพัฒนาสังคม, การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรม

อ.ณัฐชยา หุมนา

ภาษาอังกฤษ การทองเที่ยว

อ.ณัฐวุฒิ สุทธิประภา
53

การเมืองการปกครอง

PHETCHABUN

กระบวนการการมีสวนรวม
ประยุกต ใชวัสดุ, กรรมว�ธีการผลิตในอุตสาหกรรมเพ�่อลดตนทุน, อ.ขวัญจ�รา เจ�ยนสกุล
การลดของเสียในการผลิต
ศิลปกรรม, จ�ตรกรรม

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ
อ.มนัสนันท ป�นพ�ทักษ

อ.ณัถฑ เข�ยวงาม

อ.ยศวดี นิรารมย

อ.ดร. โดมธราดล อนันตสาน

อ.ฤทัยทิพย รัตนพันธ

อ.ตร�ยากานต พรมคำ

อ.ดร.ว�ภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ

อ.ตร�ศูล เกสร

อ.ดร.วุฒิพงศ บัวชอย

อ.ทรงเกียรติ บัวลอย

อ.ศร�เสด็จ กองแกน

อ.ธันยมัย รังส�กรรพ�ม

อ.ดร.ศิร�นภา พรหมคำ

ดร.ธานี สุขเกษม

อ.ศุภกร ทาพ�มพ

ดร.ธิดารักษ ล�อชา

อ.ดร.สดุดี คำมี

กฎหมายธุรกิจ, กฏหมายเอกชน, กฏหมายคุมครองผูบร�โภค
สิทธิมนุษยชน, สิทธิสตร�, สวัสดิการสังคม

กฎหมายมหาชน, กฎหมายปกครองและอาญา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ว�ชารัฐประศาสนศาสตร, ว�ชาดานบร�หารการพัฒนา

นโยบายสาธารณะ, บร�หารทรัพยากรมนุษย, บร�หารงานทองถิ�น

การทองเที่ยวโดยชุมชน

รัฐศาสตร, การเมืองการปกครอง, การเมืองพลเร�อน

ภาษาและวัฒนธรรมจ�น, ไวยากรณ

การลงพ�้นที่, เก็บขอมูล, ติดตอประสานงาน, การจัดทำเอกสาร

ศิลปกรรม, จ�ตรกรรม

ภาษาอังกฤษ

การเร�ยนการสอน

ภาษาจ�น

การเมืองการปกครอง, การพัฒนาชุมชน

ศาสนพ�ธีกร, ภาษาลาว, วัฒนธรรมทองถิ�นไทหลม,
ภาษาถิ�น จ.เพชรบูรณ,

ยุทธศาสตร, การจัดการวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ธีรภัทร กิจจารักษ
การบร�การงานทองถิ�น

อ.สมพ�ศ สายบุญชื่น

การพัฒนารูปแบบการทำงานรวมกับชุมชน

อ.สมศักดิ์ ภูพรายงาม

บร�การสงเสร�มการอาน, การจัดการสารสนเทศ, การพัฒนาสื่อ

อ.สัญหสรรปศร ยมส�ดา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.ดร.สำราญ ทาวเง�น

ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร

อ.สุกาญดา ทองคำ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.ดร.สุภัทธนีย ข�นส�งหสกุล

นักดนตร�

อ.สุวนิตย เทศนวน

การสอนภาษา การประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.สุวัฒน อืนทรประไพ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.หทัยชนก อางหิรัญ

ภาษาจ�น

อ.อนงครัตน บังศร�

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.อภิชาติ งามรุงโรจน

การเมืองการปกครอง, การพัฒนาสังคม,
การบร�หารงานภาครัฐ

อ.อภิญญา บำรุงจ�ตต

รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.นงลักษ ยุทธศิลปเสว�

นาฏศิลป, การแสดง, ขับรอง, ดนตร�

ผศ.ดร.นงลักษณ อานี

นโยบาย

อ.ดร.นิคม โยกัญญา

ภาษา

อ.นิตยา นาคอินทร

กฏหมาย, กระบวนการยุติธรรม

ผศ.ดร.ประยูร ล��มสุข

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.ดร.ปร�ชา ศร�เร�องฤทธิ์

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.ปาร�ชาติ ลาจันนนท

พันธกิจสัมพันธกับชุมชน, การบร�หารงานทองถิ�น

อ.ดร.พรรณภรณ ขันธพัทธ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.พัชยา เล�อดชัยพฤกษ

ภาษาจ�น

อ.พ�ส�ษฐิกุล แกวงาม

ศิลปกรรม

การสอน, บทความว�ชาการ

อ.ดร. พ�ทธสุดา หนุดหละ

อ.อภินันท ทะสุนทร

อ.ภาณุวัชร นิรานนท

อ.ดร.อรุณ สนใจ

อ.ภาราดา ชัยนิคม

อ.อล�สณา อนันตะอาด

การเมืองการปกครอง และการเมืองทองถิ�น

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

การบร�หารทรัพยากรมนุษย, การเข�ยนโครงการแผน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ
อ.จตุพร จันทรเพชร
นโยบายและแผน

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

อ.อังคณา จันทรแสงศร�

อ.ดร.เจน จันทรสุภาเสน

อ.ดร. อัญชนา ศร�เร�องฤทธิ์

อ.ชลลดา มวงธนัง

บร�หารธุรกิจ

นาฏศิลป, การจัดการ, พ�ธีกรรม

พัฒนาโปรแกรมประยุกตคอมพ�วเตอร

การสอนภาษาอังกฤษ, การสื่อสาร, ศิลปวัฒนธรรม,
การพัฒนาบุคลิกภาพ

อ.ชัชากร คัชมาตย

อ.อัญนล�นต กมลนันธกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย

กฏหมายอาญา, กฏหมายพ�จารณาความอาญา

ผศ.ชาญชัย สุขสกุล

การสอน, การบรรยาย

ผศ.ดร.ฐากูร อนุสรณพาณิชกุล

ภาษาจ�น

อ.ดร.ณัฏฐวัฒน แซงภูเข�ยว

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.ดร.ณัฐแกว ของรอด

การสอนภาษาอังกฤษ

อ.ณัฐณิชา อินทรเพ็ญ

ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย

ภาษาศาสตร

อ.ดอกออ ขวัญนิน

ดนตร�, ศิลปะ

อ.ทิวาวรรณ ศิร�เจร�ญ กันหา

การสอนภาษาอังกฤษเพ�่อวัตถุประสงคเฉพาะ

อ.ธีรภัทร ดีเอม

ภาษาอังกฤษ

ผศ.นภาลัย บุญทิม

การจัดทำแผนยุทธศาสตรจังหวัด, การจัดทำโครงการ,
การจัดทำนโยบายสาธารณะ

อ.นันทกานต ศร�ปลั่ง

อ.อุไรวรรณ ศร�นารางค

ว�ทยากร

อ.อุษณา ทีบัว

การบร�หารธุรกิจ, การตลาด, คอมพ�วเตอร

อ.โอล�เวอร อุนละมาย

บร�หารธุรกิจ

อ.กนกวรรณ นวาวัตน

นิเทศศาสตร

อ.ชุติมา อ่ำทอง

ว�ทยาการจัดการ

อ.รัชนีวรรณ ประยงคกุล

การสื่อสารแบบมีสวนรวม

อ.รัฐธนินท รว�ฉัตรพงษ

บัญชี

อ.วันว�สาข หมื่นจง

การทองเที่ยว, ชุมชน, ว�จัยเชิงคุณภาพ

อ.สพลเชษฐ ประชุมชัย

การทองเที่ยว

ผศ.ดร.สุภชัย ตร�ทศ

บัญชี, การตลาด, การบร�หารธุรกิจ
การจัดการดานการทองเที่ยว

อ.อังคณดา จันทรแสงศร�

ผศ.นิพนธ เพชระบูรณิน

อ.อาภาภรณ วรรณา

อ.นุชจาร� นกมั่น

เศรษฐศาสตรจ�ลภาค

นาฏศิลป

การจัดการทรัพยากรมนุษย

การจัดการความรูการจัดการสารสนเทศ

อ.บวรลักษณ เง�นมา

คณะว�ทยาการจัดการ

บัญชี

FACULTY OF MANAGEMENT

อ.ปราณีต ใจหนัก

HRM, กลยุทธการตลาด

อ.ปว�ตรา โคบำรุง

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ, การลดตนทุน
และของเสียในอุตสาหกรรม, การเพ��มผลผลิตในอุตสาหกรรม

ผศ.ปว�ณา โทนแกว

อ.ดร.สุว�มล พันธโต

การตลาด

อ.กร�ชชัย ขาวจอย

บร�หารธุรกิจ

เศรษฐศาสตร

อ.ดร.กฤษติญา มูลศร�

อ.ดร.ปาณิสรา คงป�ญญา

อ.กัญญกุลณัช พ�รชาอัครชัย

อ.ปยะนุช พรหมประเสร�ฐ

อ.ดร.แกวตา ผิวพรรณ

อ.ดร. ปยะวัน เพชรหมี

การเง�น

บร�หารธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย

การจัดการระบบสารสนเทศ

การเปนผูประกอบการ

การบร�หารธุรกิจ
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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ
คณะว�ทยาการจัดการ

อ.ดร.สุว�มล พันธโต

อ.ปลันธนา สงวนบุญญพงษ

อ.อดุลยศิร� สัตยเจร�ญ

อ.ปุณฑร�กา สุคนธส�งห

อ.อรทัย ศร�ว�พัฒน

อ.พร�มาดา บัวหลวง

อ.ออมทิพย อุตตโม

อ.พ�ชยพ�มพ คำเพ�ยร

ผศ.อัจฉรา กล��นจันทร

อ.พ�มพพร เกษดี

อ.ดร.อำพล ชะโยมชัย

อ.ไพโรจน พรเจร�ญ

อ.เอกชัย แสงโสดา

อ.ภรวลัญช มาอยู

อ.เอ็ม สายคำหนอ

HRM

FACULTY OF MANAGEMENT

การสื่อสาร

ตรวจสอบขอมูล

การจัดการ

การบัญชี

การจัดการเชิงกลยุทธ

การจัดการ

การบัญชี, การเง�น, ตนทุน

บร�หารธุรกิจ

เศรษฐศาสตร

การตลาด

การจัดการ

นิเทศศาสตร

การทองเที่ยว

เว็บแอพ, ว�นโดวแอพ, IOT

อ.ดร. รักชนก สมศักดิ์
การสื่อสาร

คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การบัญชี

อ.ดร.กมล อยูสุข

อ.รุงลักษณา ดีแจม

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ผศ.วรภพ บุญประกอบ

จ�ลชีวว�ทยาและปรสิตว�ทยา

การบร�หาร

อ.กฤตว�ทย ล��มกุล

การออกแบบ, การถายภาพ

อ.กฤติกา บูรณโชคไพศาล

การจัดการชุมชน, การตลาด, การจัดการสิ�งแวดลอม

อ.ดร.กัญญารัตน เดือนหงาย

บัญชี

อ.ดร.กาญจน คุมทรัพย

Computer Graphic

อ.กานต แยมพงษ

ว�ทยาการจัดการ

อ.ดร.เกร�ยงไกร ทิมศร

การตลาด

อ.ขนิษฐา ศร�นวล

การจัดการ

ผศ.เขมปร�ต ข�นราชเสนา

การตลาด

อ.จ�ตรนันท ศร�เจร�ญ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตสำหรับ Android และ IOS

อ.เจษฎาพร ปาคำวัง

บัญชีตนทุน

อ.ดร.ฉลาด ยืนยาว

การจัดการ, การตลาด, การบร�หารทรัพยากรมนุษย

อ.ชชุรัตน ศร�จันทวงศ

อ.วันฉัตร กันหา

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.ว�ญู พันธโต

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.ว�ภาวดี ผกามาศ
PHETCHABUN
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แพทยแผนไทย

อ.ว�มลวรรณ วงศศิร�

สัตวว�ทยา, สิ�งแวดลม

อ.ว� ไลพร วงษอินทร

จ�ลินทร�ยโรคพ�ช, การหมัก, เทคโนโลยีการเกษตร

อ.ว�ศิษฎ บิลมาศ

Sensors

อ.ดร.วุฑฒิณัฏฐ รัตนภรณ

ทำแหง, แปงทนยอย

อ.ศิร�พงษ เหมมั่น

IT

อ.ศุภรัตน แกวเสร�ม

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.สาว�ตร� วงศสุรเศรษฐ

Computer

ผศ.ดร.สุทธิส�นี ถิระธรรมสรณ

ฟ�สิกสพลาสมาและรังสี

อ.สุนทร�ย รอดดิษฐ

ว�ทยาศาตรและเทคโนโลยีการอาหาร, การแปรรูปอาหาร
โดยใชเทคโนโลยีเคมีอาหาร

การทองเที่ยว

อ.สุพ�ชชา โชติกำจร

อ.ดร.ชนัญ ศร�ชีว�น

เศรษฐศาสตร

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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อ.ดร.พวงผกา แกวกรม
ชีวว�ทยา, นิเวศว�ทยา

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

อ.ชนากานต ว�ญญกุล

อ.พ�ณทิพย แกวแกมทอง

รศ.ดร.ชัยณรงค ขันผนึก

ผศ.ดร.พ�ส�ษฐ พ�ลประเสร�ฐ

อ.ดร.ชูเกียรติ โพนแกว

อ.เพชรธยา แปนวงษา

อ.ฐิณาภัณฑ นิธิยุว�ทย

อ.ดร.ไพฑูรย สอนทน

อ.ดวงจันทร ส�หาราช

อ.มณีรักษ กาญจนรางกูร

อ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร

อ.ยุภา คำตะพล

ผศ.ตร�ชฎา อุทัยดา

อ.รุจ�รา คุมทรัพย

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ�งแวดลอม

การศึกษา

เกษตร, ชีวว�ทยา, สิ�งแวดลอม

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พยาบาล, สาธารณะสุขชุมชน, เวชปฏิบัติ

ดาตาเบส

สาธารณสุขศาสตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพ�วเตอร เคร�อขาย

การใชแผนที่, การอานภาพถายดาวเทียม

IT

คอมพ�วเตอร

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ, เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ,
การแปรรูปอาหาร

การแยกและการสัดสาร

อ.ฤทัยรัตน นอยคนดี

อ.ดร.ตร�นุช เอลล�ส

ว�ทยาศาสตร, มลพ�ษสิ�งแวดลอม, ประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม

พลังงานแสงอาทิตย, ฟ�สิกสบรรยากาศ

อ.วรรณวัฒน อินทอง

AR

ผศ.ว�ล�นี ดีป�ญญา

คณิตศาสตร

อ.ศรัญญา ตร�ทศ

ความหลากหลาย, การตรวจว�เคราะหขอมูล

อ.ดร.ศศิกานต ปานปราณีเจร�ญ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม

อ.ดร.ศศิธร แทนทอง

การพัฒนาสุขภาพชุมชน

อ.ศานิตย สุวรรณวงศ

ตัวอักษรในคัมภีรแพทยศาสตรสงเคราะห, สมุนไพรไทย,
การดูแลผูสูงอายุ

อ.ศุภาวัลย นันตา

อ.ทัสนันทน ตร�นันทรัตน

ระบาดว�ทยา, โภชนาการ, สุขาภิบาล, พฤติกรรมศาสตร

ผศ.ทิวาพร ขันผนึก

แปรรูปผักผลไม

อ.ธนาวรรณ สุขเกษม

IT

อ.ธนาวรรณ พ�ณะเวศน

พลังงานทดแทน

อ.ดร.นฤมล จันทรมา

ว�เคราะหทางเคมี, เกษตรอินทร�ย

อ.นวรัตน มีชัย

พลังงานแสง

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.ดร.นันทรักษ รอดเกตุ

อ.ศุมาล�ณ ดีจันทร

อ.ดร.ประยูร ไชยบุตร

อ.สมบูรณ พานิชศิร�

อ.ปอแกว พรมเพชร

อ.ดร.สุพรรษา นอยนคร

อ.ดร.ปยรัตน มูลศร�

ผศ.สุภาพร ว�สุงเร

พอลิเมอร, ไฮโดรเจล, เคมีอินทรพ�้นฐาน

การแพทยแผนไทย, การบร�หารสาธารณสุข, สมุนไพร

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยี

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การแพทยแผนไทย, การพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ,
การแพทยพ�้นบาน

อ.ผกามาศ ปะระทัง

การแพทยแผนไทย, สมุนไพร, ผูสูงอายุ

อ.ดร.สุมาล� พ�มพันธุ

คอมพ�วเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ,
ว�จัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR)

อ.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง

ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณว�ทย

พันธุศาสตรเซลลของสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก ปลา แมลง
ชีวว�ทยาโมเลกุล

อ.พรทว� กองรอย

อ.สุรางครัตน พันแสง

ประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม

ชีวว�ทยา, นิเวศว�ทยา
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FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

อ.ดร.เสาวภา ชูมณี
เคมีว�เคราะห

อ.หยาดพ�รุณ ศุภรากรสกุล
การควบคุมคุณภาพ

อ.อนุพงษ สุขประเสร�ฐ
คอมพ�วเตอร

อ.อภิวัฒน คำภีระ
คณิตศาสตร

อ.อัคกะบัทคาน ปาทาน
เคมี

รศ.อาดุลย จงรักษ
คณิตศาสตร

อ.ดร.อาทิตย หูเต็ม

คณิต, ฟ�สิกส, คอมพ�วเตอร

อ.อิสระ ตั้งสุวรรณ

PHETCHABUN

การนิเวช, การเกษตร, เกษตรกรรม
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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม
RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY

ชื่อยอ
คติพจน
สถาปนา
ประเภท
ที่ตั้ง

: มรม. / RMU
: วิชาการเปนเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นําชุมชนพัฒนา
: 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
: สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
: 80 ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร
: 043-722-118, 043-722-119
แฟกซ : 043-722-117
เว็บไซต : www.rmu.ac.th
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คณะว�ทยาการจัดการ

FACULTY OF EDUCATION

FACULTY OF MANAGEMENT

อ.ชัชวาลย ล��มรัชตะกุล

ผศ.กุณฑีรา อาษาศร�

การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา, การใชภาษาอังกฤษเพ�่อ
การสื่อสาร, สื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา,
งานสรางสรรคและผลิตมัลติมีเดีย, ศิลปะ ดนตร� และการแสดง,
ว�ทยากรทางดาน Stem Steam & Stream Education,
Bbl, Ef, กีฬาวอลเลยบอล

หลักการบัญชี, ภาษีอากร, บัญชีตนทุน, การว�จัยในเชิงพ�้นที่

อ.ดร.ธาร�รัตน ข�ล�ลัง

ทรัพยากรมนุษย, กลยุทธ, การจัดการ

อ.ดร.นาวา มาสวนจ�ก

การจัดการ, บร�หารธุรกิจ, การบร�การชุมชน,
การจัดการเทคโนโลยี

อ.ธรรมนูญ พัดมะนา

ออกแบบผลิตภัณฑ, ออกแบบบรรจ�ภัณฑ, ออกแบบกราฟ�ก

อ.นิธิภักดิ์ กทิศาสตร

วัสดุ อุปกรณเทคโนโลยี, สื่อสารสนเทศ,
การออกแบบการใชสื่อทางการศึกษา

ผศ.ปยะวรรณ ยางคำ

อ.ดร.นราว�ชญ ศร�เปารยะ

บัญชี, ธุรกิจ, ภาษาอังกฤษ
การบัญชีการเง�นและบัญชีบร�หาร, การบร�หารและดานสังคม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.นฤดล สวัสดิ์ศร�

อ.ดร.ขวัญยืน เล�่ยมสำโรง

FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

การทำว�สาหกิจเร��มตน Startup, การจัดการ, การตลาด

เคมีว�เคราะห, สารตานอนุมูลอิสระ, ตนงอก

อ.ปาร�ชาติ ราชมณี

อ.ชมภู เหนือศร�

อ.ดร.วุฒิศักดิ์ คุณุ

ผศ.ดร.พรณรงค ส�ร�ปยะส�งห

แปรรูปอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การจัดการขยะ, มลพ�ษทางน้ำ, การจัดการสิ�งแวดลอม

การผลิตวัคซีน, อนูชีวว�ทยา, การเพาะเลี้ยงเซลลสัตว

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพ�ช, พันธุศาสตรพ�ช, เกษตรศาสตร

อ.ดร.พัชระ นาเสง�่ยม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมืองขอมูล, ปญญาประดิษฐ, การพัฒนาแอพลิเคชั่น

อ.ดร.รักถิ�น เหลาหา

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

อ.ดร.กาญจนา ดงสงคราม

Education Technology, Technology Management,
Data Science

การจัดการเทคโนโลยี, เทคโนโลยีสื่อ, การตลาดดิจ�ทัล

อ.ดร.ชนะชัย อวนวัง

อ.ดร.วรชาติ โตแกว

ผศ.ดร.ธรัช อาร�ราษฎร

ผศ.ดร.วสันต ปนะเต

ระบบสารสนเทศ, IoT, ภูมิสารสนเทศ

Botany, Plant Taxonomy

การจัดการเทคโนโลยี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นวัตกรรม

พลังงานทดแทน, การเพ��มศักยภาพว�สาหกิจชุมชน,
พลังงานชุมชน

ผศ.ดร.วรปภา อาร�ราษฎร

การจัดการเทคโนโลยี, นวัตกรรมทางการศึกษา

ผศ.ดร.ว�ลาวัลย บุณยศุภา

Programing, Data Science, Digital Technology

อ.ดร.สมสุข ไตรศุภกิตติ

การบร�หารจัดการเทคโนโลยี, เทคโนโลยีเสมือนจร�ง

อ.สุดารัตน คำปล�ว

อ.ดร.ว�ระพน ภานุรักษ

ไวน, น้ำสมสายชูหมัก, ขนมอบ

อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี

เคมีประยุกต, พลังงานทดแทน
การจัดการน้ำในชุมชนภาวะน้ำทวมและความแหงแลง, อุทกว�ยา
แหลงน้ำและชลประทาน, กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน,
ว�ศวกรรมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ผศ.ดร.แดนว�ชัย สายรักษา

ผศ.ดร.อรนุช วงศวัฒนาเสถียร

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

คณะว�ศวกรรมศาสตร

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

อ.ดร.เกศดาพร วงษซิ�ม

การพัฒนาสังคมและชุมชน

ยา, โภชนาการ, สมุนไพร

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

FACULTY OF ENGINEERING

นโยบายสาธารณะ, การออกแบบกลยุทธ,
การจัดการเชิงกลยุทธ

พลังงาน, อบแหง, เธอรโมอิเล็กทร�ค
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ที่ตั้ง
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: วิริเยน ทุกขมจเจติ (ลวงทุกขไดดวยความเพียร)
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: สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
: 119 หมู 9 ถนนลําปาง-แมทะ ตําบลชมพู
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คณะครุศาสตร

อ.ดร.ปณิสรา จันทรปาละ

ผศ.ดร.กนิษฐกานต ป�นแกว

อ.ปรมินทร วงษคำส�งห

อ.กิตติกา ล�มปร�วัฒนา

ผศ.ดร.ปราโมทย พรหมขันธ

อ.กิตติมา ส�งหสนธิ์

อ.ดร.ปรารถนา โกว�ทยางกูร

อ.ดร.กิตติยา ปลอดแกว

อ.ดร.ปร�ญญภาษ ส�ทอง

อ.ดร.เกศนีย อิ�นอาย

ผศ.ปร�ตต สายส�

อ.เกษตร วงศอุปราช

อ.พงศทว� ทัศวา

ผศ.ดร.เกษทิพย ศิร�ชัยศิลป

อ.ดร.พงศวัชร ฟองกันทา

ผศ.ดร.จร�รัตน สุวรรณ

อ.พรชนนี ภูมิ ไชยา

อ.จ�รพันธ เคร�อสาร

อ.ดร.พ�ชชา ถนอมเส�ยง

ผศ.ดร.จ�ติมา เมทนีธร

อ.ดร.ฟ�ส�กส ฌอณ บัวกนก

อ.ชนันกาญจน สุวรรณเร�อง

อ.ภัทราภรณ คำล�อสาย

อ.ชรัญรักษ ป�ญญามูลวงษา

อ.มนตา รัตนจันทร

อ.ณฤติยา เพ็งศร�

ผศ.มะยุร�ย พ�ทยาเสนีย

อ.ดร.ณัฎฐ รัตนศิร�ณิชกุล

อ.ดร.เยาวทิวา นามคุณ

อ.ณัฐชยา ป�นทกา

อ.รติรส กอนเง�น

อ.ดร.ดวงพร อุนจ�ตต

ผศ.ดร.ชุตา เนตรจัด

ผศ.ดารุณี นิพัทธศานต

อ.วาทิต ธรรมเชื้อ

อ.ธนาพันธุ ณ เชียงใหม

อ.ว�ทเอก สวางจ�ตร

อ.ธิดารัตน ผมงาม

อ.ว�มพว�ภา บุญกล��น

อ.นภาลัย ศร�ว�ชัย

ผศ.ดร.ว�ยดา เหลมตระกูล

ผศ.บุษราคัม อินทสุก

อ.ว� ไลวรรณ กล��นถาวร

ผศ.เบญจมาศ พ�ทธิมา

อ.ว�ศาธร ทนุกิจ

ผศ.ดร.ปณตนนท เถียรประภากุล

ผศ.เศรษฐว�ชญ ชโนวร

พัฒนาและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา

FACULTY OF EDUCATION

การพัฒนาแอปพลิเคชัน

การออกแบบการเร�ยนการสอน

การออกแบบ ว�จัย และ พัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การสอนทักษะภาษาอังกฤษ ฟ�ง พ�ด อาน เข�ยน

การว�จัยทางการศึกษา

การสอนภาษาอังกฤษ

การพัฒนาหลักสูตร

ออกแบบการเร�ยนการสอน

การพัฒนาหลักสูตร

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

หลักสูตรและการสอน

ว�ธีว�ทยาการว�จัยทางการศึกษา

การบร�หารแผนงานว�จัยรวมกับชุมชนและโรงเร�ยน

การจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษ

การว�จัยชุมชน

จ�ตว�ทยาการปร�กษา

จ�ตว�ทยาพัฒนาการ

การปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศพ�้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสอนภาษาไทย

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

ว�จัยทางการศึกษาปฐมวัย

จ�ตว�ทยาการศึกษา

การจัดการเร�ยนการสอนแบบออนไลน

Business English

การบร�หารโครงการว�จัย

ภาวะผูนำ

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การสอน

ภาษาศาสตร

การว�จัยรวมกับชุมชนทางการทองเที่ยว

การประกันคุณภาพการศึกษา

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

การสอนภาษาอังกฤษ

จ�ตว�ทยาการเร�ยนรู

คติชนว�ทยา

ศึกษาศาสตร

การออกเสียง (Phonetics)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

การสอนภาษาอังกฤษ (การอาน)

การสอนภาษาอังกฤษ

การว�จัยเพ�่อพัฒนาการเร�ยนรู

การวัดและประเมินทางการศึกษา

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย
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คณะครุศาสตร

อ.ดร.ทิพรัตน ติฆะป�ญญา

ผศ.สมชาย เมืองมูล

ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล

อ.สมบัติ คำมูลแกว

ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ

ผศ.ดร.สายชล เพ�ยรผดุงพร

ผศ.ดร.ปร�เยศ ส�ทธิสรวง

อ.ดร.สุจ�ตรา ป�นดี

ผศ.ปยะรัตน ทองธานี

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว

FACULTY OF EDUCATION

การบร�หารจัดการโซอุปทานสินคาเกษตร

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

การควบคุมศัตรูพ�ช

การสอนภาษาอังกฤษ

การผลิตสัตวปก

The integration of academic English and Thai thesis

การสงเสร�มการเกษตร

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย

อ.ดร.มยุร� ชมภู

อ.สุทธิมั่น ปยะโกศล

เทคโนโลยีน้ำมันและผลิตภัณฑน้ำมัน

ศึกษาศาสตร

อ.ดร.รจเรจ นันตา

การจัดการเร�ยนการสอนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21

อ.รัตนภัทร มะโนชัย

จ�ตว�ทยาการศึกษา

ผศ.วุฒิรัตน พัฒนิบูลย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท

หลักสูตร

อ.สราวุธ อินทสม

การสอนภาษาไทย

ผศ.สุวรรณี จันทรตา

อ.สุธาส�นี ยันตรวัฒนา

กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

อ.ดร.สุธิดา พลชำนิ

แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

อ.ดร.สุธิษณา โตธนายานนท

สร�รว�ทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม

อ.สุภาภรณ มาชัยวงศ

การว�เคราะหสารอาหาร

อ.สุวรรณี เคร�อพ�่ง

การเลี้ยงไกพ�้นเมือง

ผศ.อนงครัตน ร�นแสงปน

การผลิตเห็ด

การใหคำปร�กษาเชิงจ�ตว�ทยา

อ.อภิรดี จ�นคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.อรทัย เลาอลงกรณ

อ.กนกกัญญา รวมไมตร�

FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY

ภาษาอังกฤษ

การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิก

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาส�ทธิ์

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ

อ. เอกนร�นทร ส�ฝน

ผศ.จักรกฤษณ ฮั่นยะลา

อ.ดร.อดุลย ป�ญญา

อ.จ�นตนา อำนาจกิติกร

อุตสาหกรรมศิลป

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

การปรับปรุงกระบวนการผลิต

การสอนภาษาไทย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

การว�จัยทางพฤติกรรมศาสตร

อ.ญาดามณี ตาเมืองมูล

LAMPANG

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Requirement Engineering

อ.ณรงค เคร�อกันทา

FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

ผศ.ดร.กุล�สรา มรุป�ณฑธร

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

โรคและการสุขาภิบาลสัตว

ผศ.ณัฐส�นี ตั้งศิร� ไพบูลย

มลพ�ษทางอากาศ

อ.ณิชา นภาพร จงกะส�กิจ

เทคโนโลยีการใชปุยและการจัดการธาตุอาหารในดิน

ผศ.ดอนสัน ปงผาบ

การผลิตพ�ชและการจัดการธาตุอาหารสำหรับพ�ช

อ.ธชนม กาวสมบูรณ

การพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร

ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา

คอมพ�วเตอรกราฟฟ�ก

ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน กาว�วงศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ผศ.ดร.จำเนียร มีสำล�

ไมโครคอนโทรลเลอร

อ.ดร.ณัฐฌา เหลากุลดิลก

บร�หารงานกอสราง
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LAMPANG
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ศรายุทธ มาลัย

ผศ.ธมลวัฒน หิรัญชาติอนันต

อ.ศักดิ์ชัย ศร�มากรณ

รศ.ธิติมา คุณยศยิ�ง

อ.ศิญาพัฒน เสนจันทรฒิ ไชย

FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY

โครงสรางและลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบทางเซรามิก

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย, นวัตกรรมการผลิต,
การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิก

ผศ.นพนันท สุขสมบูรณ

การบร�หารงานกอสราง

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเว็บแอพพลิเคชัน
ว�เคราะหฐานขอมูล

ผศ.ศิร�มา เอมวงษ

การจัดการเร�ยนการสอน

Data Science

ผศ.ดร. ศิวัช ลาวัลยวดีกุล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ศุภวุฒิ ผากา

กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ผศ.สกล จ�โนสวัสดิ์

การบร�หารโครงการ

ผศ.ดร.สกลวรรณ หานจ�ตสุวรรณ

การออกแบบกระบวนการผลิต

อ.สมพร ติ�บขัด

กระบวนการผลิตทางอุตสากรรม

ผศ.สรว�ศ มูลอินตะ

การว�จัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม, ออกแบบสวนผสมวัสดุผนัง

อ.สันติ วงศ ใหญ

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

อ.อดิศร ถมยา

ผศ.นราธิป วงษป�น
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล

ผศ.ปฐมพงศ พรมมาบุญ
อ.ประสงค หนอแกว

อ.ดร.ป�ญญา พลรักษ

ผศ.ดร.ปญชาน ตอกิตติกุล
อ.พงษศักดิ์ อยูมั่น

ผศ.พงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร
ระบบควบคุม

เซรามิกส

การว�เคราะหปญหาคุณภาพไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
การว�จัยรวมกับองคสาธารณสุข
วัสดุปอซโซลานในงานกอสราง

งานเคร�่องมือกล, งานเคร�่องจักรกล ซีเอ็นซี
เคมีในงานอุตสาหกรรมเซรามิก
การควบคุมงานกอสรางติดตั้งระบบไฟฟาในอาคารขนาดใหญ
เทคโนโลยีพลังงานและอนุรักษพลังงาน, เซลลเชื้อเพลิง
และการกักเก็บพลังงาน

ผศ.ไพจ�ตร สุขสมบูรณ

รศ.ดร.อนิรุจน มะโนธรรม

ผศ.มัตติกา บุญมา

อ.เอกรัฐ อินตะวงศา

การบร�หารโครงการซอฟตแวร
งานมาตรว�ทยาดานมิติ

อ.เมธาวัตน กาว�ลเคร�อ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม เคร�่องกล

การประยุกตและบูรณาการระบบฐานขอมูล

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ว�ศวกรรมไฟฟา

Miss Daniel Warren Riddle

อ.วรพล คณิตป�ญญาเจร�ญ
ผศ.วราคม วงศชัย

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ภาษาอังกฤษเพ�่อการสื่อสาร

การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม Professor Oliver Dilley
การสนทนาภาษาอังกฤษ
Miss Pete Stopps
การออกแบบระบบไฟฟา
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.วศินว�โรตม เนติศักดิ์
Professor Richard Mann
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย/น้ำ/ลม
ภาษาอังกฤษเพ�่อการสื่อสาร
ผศ.วัฒนา มกรโรจนฤทธิ์
Asst. Prof. Dr. Truong Thi Hang
งานว�จัยดานว�ศวกรรมธรณีเทคนิค, เสาเข็มดินซีเมนต
คติชนว�ทยา
อ.ว�นัย ตะแสง
อ.กิ�งแกว ทิศตึง
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก
ชาติพันธุศึกษากับการพัฒนา
อ.ว�รชัย สวางทุกข
อ.กิตติญา ตุยคำ
ระบบคอมพ�วเตอรฝงตัว
การสอนภาษาจ�น
อ.ว�รวัชร พงศนภา
อ.ดร.เกวล�น จันทะเดช
ว�ศวกรรมไฟฟา
สอนและว�จัยดานพหุวัฒนธรรม
อ.แวอีเล�ยส บินโซดาโอะ
งานบร�หารองคกร
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.นร�ศรา ภาษิตว� ไลธรรม

อ.เกียรติสุดา โสดามรรค

ผศ.นันทิยา สมสรวย

ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน

อ.นิชธาวัลย ฟ�คำ

ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา

ผศ.นิตยา มูลปนใจ

ผศ.จาตุรนต วรรณนวล

อ.นิรมล ทะจะกัน

อ.จ�ตรลดา มูลมา

ผศ.ดร.นิรันดร ภักดี

อ.เจษฎา ทองสุข

อ.นิศาชล พรมดี

อ.ชนมธนัช สุวรรณ

อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ

อ.ชลาพันธุ อุปกิจ

รศ.บุญเหล�อ ใจมโน

ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ

อ.ประภาพร แสงบุญเร�อง

ผศ.ดร.ชุติกานต รักธรรม

ผศ.ประหยัด ชวยงาน

อ.ฐานปนี ชุมพลวงศ

อ.ปราการ ใจดี

ผศ.ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบร�บูรณ

ผศ.ปว�ณา งามประภาสม

อ.ณัฐนร�นทร เมธีวุฒินันท ภาณุภัทรธนวัฒน

อ.ปยรัตน วงศจ�มมะล�

ผศ.ณัฐพงษ คันธรส

ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก

อ.ดร.ดวงใจ พ�ทธวงศ

อ.พงษว�กรานต มหิทธิพงศ

อ.ตุลาภรณ แสนปรน

อ.พชรวล� กนิษฐเสน

อ.ทยากร สุวรรณภูมิ

รศ.พรสวรรค มณีทอง

อ.ทัตพ�ชา สกุลส�บ

ผศ.พฤกษา เคร�อแสง

อ.เทวฤทธ ว�ญญ

อ.พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน

อ.ธงชัย ป�นสุข

อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท

ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ

อ.ภาณุวัฒน สกุลส�บ

อ.ธนุพงษ ลมออน

อ.ภานุวัฒน ชัยชนะ

อ.ธีวรา จันทรสุร�ย

อ.รพ�พรรณ จักรสาน

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

กฎหมายปกครอง

จ�นศึกษา

ภาษาไทย

ภาษาศาสตรสังคม

สังคมว�ทยา

ภาษาอังกฤษเพ�่อการสื่อสาร

กฎหมายระหวางประเทศ

การว�จัยดนตร�

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

กฎหมายแพง

ว�จัยเซรามิคกับชุมชน, อุตสาหกรรม

การสอนภาษาจ�น

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทยภาษาศาสตร

การบร�หารจัดการขาวสารและประชาสัมพันธ

กฎหมายแพงและพาณิชย

การเข�ยนเชิงสรางสรรค

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ

ดนตร�ไทย

กฎหมายภาษีอากร

การทองเที่ยวชุมชน

การว�เคราะหโครงการและการบร�หารโครงการ

การพัฒนาชนบท

ความเชี่ยวชาญดานวรรณคดีโบราณและวรรณกรรมศึกษา

ภูมิศาสตรการใชที่ดิน

การเมืองการปกครองทองถิ�นไทย

ดนตร�สมัยนิยม

การบร�หารโครงการ

หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

ความเชี่ยวชาญดานภาษาไทย ภาษาและวรรณกรรมลานนา

ดนตร�สากล (เคร�่องเปาวงโยธวาทิต)

LAMPANG

ดนตร�แจส

กฎหมายปกครอง

วรรณกรรมปจจ�บัน

การบร�หารทองถิ�น

การปกครองทองถิ�น

ภาษาศาสตรภาษาจ�น

ประยุกตศิลป

วัฒนธรรมศึกษาคติชนว�ทยา,วรรณกรรมศึกษา, เร�่องเลาสมัยใหม

ภาษาไทย

ดานแรงงานสัมพันธ

ชาติพันธุศึกษากับการพัฒนา

สังคมศึกษา

การสอนภาษาจ�น
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อ.ดร.สุวรัฐ แสสันกลาง

ผศ.ดร.รัชฎาภรณ ทองแปน

อ.เสาวร�ย บุญสา

ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ

อ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ

อ.อดิศร สวยฉลาด

ผศ.ฤทัย พานิช

ผศ.อนันต อุปสอด

อ.วรญา จตุพัฒนรังส�

อ.อภิชาติ เล�ศพ�นิจอมรกุล

อ.วรญา รอดว�นิจ

อ.อมาพร ปวงรังษี

ผศ.วราภรณ ภูมล�

อ.อรทัย สุขจะ

อ.วาร�นทร วงษวรรณ

อ.อัคจร แมะบาน

ผศ.ว�เชิด ทว�กุล

อ.อัจฉรา กวงไหม

อ.ว�ธธวัช ปนทะสาย

อ.อัจฉร�ยา ครุธาโรจน

ผศ.ดร.ว�พัฒน หมั่นการ

ผศ.อัญธิชา รุงแสง

ผศ.ว� ไลลักษณ พรมเสน

ผศ.อัมฤตา สารธิวงค

อ.ว� ไลวรรณ เขมขัน

อ.อาระดา พ�มไพศาลชัย

ผศ.ดร.ว�ศท เศรษฐกร

อ.อำนาจ สงวนกลาง

อ.ศจ�รัตน วุฒิส�งหชัย

อ.เอื้อมพร ฟ�เต็มวงศ

ผศ.ศรชัย เต็งรัตนลอม

นางสาวมณีรัตน จันทรหนิ�ว

การบร�หารจัดการองคกรการเง�นชุมชน

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

การศึกษา

การปกครองทองถิ�น

ปกครอง

การสอนภาษาจ�น

การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ

ดนตร�สากล

การแปล

รัฐศาสตร, รัฐประศาสนศาสตร, พระพ�ทธศาสนาประยุกต

การจัดการภาครัฐ

การสอนภาษาจ�น

การสื่อสารภาษาอังกฤษ

พัฒนาชุมชน

จ�ตรกรรมประยุกตศิลปะและการออกแบบ

ความเชี่ยวชาญดานภาษาเพ�่องานสื่อสารมวลชน

ภูมิศาสตร

กฎหมายลักษณะมรดก

ประวัติศาสตรการเมืองชนบทไทย

ภาษาศาสตรประยุกต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพ�่อการนำเสนองานและการประชุม

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย
การมีสวนรวมทางการเมือง

ว�ทยาการกระบวนการ

กฎหมายเอกชน

ภาษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม

ศาสนา

นโยบายสาธารณะและแผนยุทธศาสาตร

การสอนโครงสรางทางภาษา โครงสรางทางไวยากรณ

การอานภาษาอังกฤษ

กฎหมายว�ธีพ�จารณาความอาญา

ดนตร�สากล (เคร�่องลมไม)

อ.ดร.ศิร�กร อิ�นคำ
จ�ตรกรรม

คณะว�ทยาการจัดการ

ภูมิศาตร

อ.กนกพร ศร�ว�ชัย

อ.ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร
อ.ส�ร�ญญา สุขสวัสดิ์

การโรงแรม

ภาษาสื่อสารมวลชน

ผศ.กนกพร เอกกะส�นสกุล

ภาษาจ�นเบื้องตน

อ.กนกอร ศิร�ฐิติ

ภาษาศาสตร

อ.กมลวรรณ ทาวัน

ภาษาสังคม

อ.ดร.กรรณิการ สายเทพ

อ.ส�ร�รัตน วาวแวว

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัยเชิงพ�้นที่

อ.ดร.สุกัญญา แซโก

การทองเที่ยว

ผศ.สุประว�ณ แสงอรุณเฉล�มสุข

ธุรกิจงานบร�การ

ผศ.สุภาวดี ยาดี

บร�หารธุรกิจ

ภาษาไทย, วรรณกรรมไทย, วรรณคดีไทย
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คณะว�ทยาการจัดการ

อ.นล�นทิพย กองคำ

อ.กัญญารัตน ไชยสงคราม

รศ.ดร.นันทะ บุตรนัอย

ผศ.กาญจนา คุมา

อ.ดร.นุสรา แสงอราม

ผศ.กาญจนา รัตนธีรว�เชียร

ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน

อ.กิติวัฒน กิติบุตร

อ.ดร.บัณฑิต บุษบา

อ.เกศณีย สัตตรัตนขจร

ผศ.เบญจวรรณ เลาลล�ต

ผศ.ขจรศักดิ์ วงศว�ราช

อ.ประเสร�ฐ ยังปากน้ำ

บร�หารธุรกิจ

FACULTY OF MANAGEMENT

เศรษฐศาสตรการเง�น

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

การเพ��มมูลคาผลิตภัณฑ

Optimization and Application

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การถายภาพดิจ�ทัล

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การทองเที่ยว

การว�จัยรวมกับชุมชน

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพ�ยง

ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศส�ร�สถาพร

การว�จัยแบบมีสวนรวมของว�สาหกิจชุมชน

อ.ดร.ปร�ยนุช ป�ญญา

Business and Management Technology

รศ.ดร.ปองปรารถน สุนทรเภสัช

เศรษฐศาสตรเบื้องตน

อ.ดร.ป�ณณทัต กัลยา

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

อ.ปยะ วัตถพานิชย

การว�จัยรวมกับหนวยงานราชการและชุมชน

รศ.ดร.พรชนก ทองลาด

การจัดการโลจ�สติกสและโซอุปทาน

อ.ดร.พรนภา บุญนำมา

เศรษฐศาสตรมหภาค

ผศ.พอใจ ส�งหเนตร

การโฆษณาและประชาสัมพันธ

วาที่รอยตร� อ.พ�ทูร กาญจนพันธุ

การจัดการโลจ�สติกสและโซอุปทานสินคาเกษตร

อ.พ�มาย วงคทา

Optimization and Application

ผศ.ดร.พ�รภพ จันทรแสนตอ

การจัดทำงบการเง�น

รศ.ดร.ไพฑูรย อินตะขัน

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ

การตลาด

อ.ภาคภูมิ พ�ชวงค

การว�จัยดานการจัดการกำไร

อ.มยุร� พรหมเทพ

การว�จัยกับทางชุมชน

อ.วัลลภ ส�งหราช

การบร�หาร

อ.ดร.ว�จ�ตรา แซตั้ง

ผศ.จารุวรรณ ล�มป ไพบูลย

การจัดการทางการเง�น

อ.จ�ระประภา คำราช

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

ผศ.ดร.จ�ราภรณ พงศพันธุพัฒนะ

การสรางกลยุทธของชุมชนในประเด็นเพ�่อการพัฒนา

อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ

การบร�หารจัดการองคกร

อ.ชัยฤกษ ตันติเตชา

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

อ.ชิดชนก วงศเคร�อ

การเพ��มมูลคาผลิตภัณฑ

อ.ดร.ชุตินิษฐ ปานคำ

องคการและการจัดการ

อ.ฐากูร ศิร�ยอด

การว�จัยรวมกับหนวยงานราชการและชุมชน

ผศ.ฐานันดร โตะถม

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ผศ. ฐิฏิกานต สุร�ยะสาร

management information system

LAMPANG

ผศ.ดร.ณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย

การว�จัยเชิงพ�้นที่

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ป�ญญา

การบร�หารจัดการองคการ

อ.ดร.แดน กุลรูป

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัยเชิงพ�้นที่

ผศ.ทิพยาภรณ ป�ตถา

ว�ทยากรทางดานการเปนผูประกอบการ

ผศ.ดร.ธนกร ส�ร�สุคันธา

การนำเขาสงออก

อ.ธวัชชัย ทำทอง

การเพ��มมูลคาผลิตภัณฑ

ประวัติศาสตร
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คณะว�ทยาการจัดการ

คณะว�ทยาศาสตร

อ.ดร.ว�รพร สุพจนธรรมจาร�

อ.ดร.คมคาย ไพฑูรย

FACULTY OF SCIENCE

FACULTY OF MANAGEMENT

สถิติ

การเพ��มมูลคาผลิตภัณฑ

อ.ศรัณยา ส�นพาณี

อ.จตุทิพย กายะ

ผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์

อ.ฉัตรสุดา มาทา

ผศ.สนธิญา สุวรรณราช

อ.ดร.ชนิกา เสนาวงคษา

อ.สยุมภู อุนยะพันธ

อ.ดร.ชัดนาร� มีสุขโข

ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ

ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ

การศึกษาว�ทยาศาสตร

Financial Modeling With Ms. Excel

อาชีวอนามัย

การบร�หารจัดการธุรกิจ

คณิตศาสตรศึกษา

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

นิเวศว�ทยา

การทองเที่ยว

ว�ศวกรรมซอฟตแวร

การวางระบบบัญชีและการวางแผนภาษีธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก

อ.ชิสาพัชร ชูทอง

อ.สรัญญา บัลลังก

คุณภาพชีว�ต

การบร�หารธุรกิจ

อ.เชาววุฒิ ส�งหแกว

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

อ.ณรงค คชภักดี

Research Methodology

อ.ดร.ณัฐกฤษฏ ธรรมกว�นวงศ

การบร�หารทรัพยากรมนุษย

อ.ดลฤดี สุขใจ

การบร�หารจัดการ

อ.ดวงจันทร แกวกงพาน

การว�จัยรวมกับชุมชน

ผศ.ดร.ถิรนันท สอนแกว

วางแผนและบร�หารโครงการ

อ.ธัญลักษณ งามขำ

การบร�หารจัดการธุรกิจ

อ.ดร.ธีราภรณ พรหมอนันต

การเพ��มมูลคาผลิตภัณฑ

อ.นงลักษณ สายเทพ

Innovation And Education Information Technology

อ.ดร.นิภา จันทรออน

การบร�หารโครงการและแผนงานว�จัย

อ.ปกรณ สันตกิจ

ว�สาหกิจชุมชนสมุนไพร

ผศ.ปร�ชา โพธิ์แพง

เหมืองขอมูล (Data Mining)

ผศ.ป�ทมา อภิชัย

การบร�หารโครงการว�จัยเชิงพ�้นที่

อ.พงษพร พันธเพ็ง

ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน

มลพ�ษสิ�งแวดลอม ทางดิน น้ำและกากของเสีย

อ.ดร.สุคนธทิพย สุภาจันทร

เคมีว�เคราะห

ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ

มาตรฐานพยาบาล

ผศ.ดร.สุธีรา ทิพยว�วัฒนพจนา

ดาราศาสตร

อ.ดร.สุพรรณี คำวาส

ว�ทยาศาสตรศึกษา

ผศ.ดร.อนุรักษ อาทิตยกว�น

ฟ�สิกสบรรยากาศ

อ.อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ

คณิตศาสตร

อ.อวัสดา บินโซดาโอะ

เคมีเชิงฟ�สิกส

อ.ออมทอง พัฒนพงษ

จ�ลชีวว�ทยา

อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ

อ.อัจฉราภรณ วรรณมะกอก

การเข�ยนโปรแกรมเว็บ

อ.ดร.อารยา อร�ยา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.อุษา โบสถทอง

วัสดุศาสตร

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ผศ.ดร.พรอนันต บุญกอน
พ�ช

ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพ�ทธิเมฆากุล
เคมีและสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
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คณะว�ทยาศาสตร

อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสร�ฐ

อ.พ�กุล แสงงาม

ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมยสุข

อ.ดร.พ�ฐชญาณ กิ�งก้ำ

รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจร�ญศร�

อ.พ�บูลย ชยโอวสกุล

รศ.สมชัย โกศล

อ.พ�ภพ นราแกว

อ.สมศักดิ์ กาทอง

ผศ.ดร.พ�มผกา โพธิลังกา

ผศ.สมศักดิ์ ศร�สวการย

อ.ดร.พ�มพผกา อินทะรส

ผศ.สมัย ศร�สวย

ผศ.พ�นฉว� สมบัติศิร�

ผศ.ดร.สำเร�ง นราแกว

อ.ดร.ไพบูลย หมุยมาศ

อ.สุข� สุขดี

อ.ดร.มนัสชนก คนเฉล�ยว

รศ.สุรกานต พยัคฆบุตร

ผศ.ยุพา อภิโกมลกร

อาจารย สุรพงษ เพ็ชรหาญ

อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิร�

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ

อ.เยาวลักษณ งามแสนโรจน

อ.อนุกิจ เสารแกว

ผศ.รัชนี คะระวาด

รศ.ดร.อภิรักษ ชัยเสนา

ผศ.ละมาย จันทะขาว

อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร

เคมีอนินทร�ย

FACULTY OF SCIENCE

มลพ�ษสิ�งแวดลอม ทางอากาศและทางน้ำ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทฤษฎีจ�ดตร�งและการประยุกต

คณิตศาสตรการเง�น

คณิตศาสตร

เชนเชอร

การศึกษาว�ทยาศาสตร

พลังงานทางเลือก

ฐานขอมูล

การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

ฐานขอมูล

คณิตศาสตรศึกษา

วัสดุศาสตรและวัสดุนาโน

เคมีอาหาร

เคมี

พฤกษศาสตร

พฤติกรรมว�ทยา

คณิตศาสตร

เทคโนโลยี IOT

การสงเสร�มสุขภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีวเคมี

ระบบสารสนเทศและการประยุกต ใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เคมีเชิงฟ�สิกส

คณิตศาสตรศึกษา

การสำรวจและประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอมทางธรณีว�ทยา
และธรณีพ�บัติภัย พ�้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

มลพ�ษทางน้ำ

อ.วรภรณ วงคสวัสดิ์
อาหารและโภชนาการ

อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน

คณิตศาสตร

อ.ดร.เอกชัย ญาณะ

เคมีอินทร�ย

อ.เอกส�ทธิ์ ไชยปน

เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ

ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ

รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ

พ�ชศาสตร

ผศ.ดร.ว�ภานุช ใบศล

มลพ�ษทางน้ำ

LAMPANG

รศ.ดร.ว�ลาศ พ�มพ�มล

วัฒธรรมสุขภาพ

อ.ดร.ว�รนุช คฤหานนท

การประยุกต ใชสารสนเทศทางธุรกิจ

โพลีเมอรลอกแบบโมเลกุล

ผศ.ดร.ว�ระ พันอินทร
ฟ�สิกสประยุกตพลังงาน

อ.ดร.ว�ระศักดิ์ ฟองเง�น
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ
ทฤษฎีจ�ดตร�งและการประยุกต

ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
ชีวว�ทยา
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ชื่อยอ
คติพจน
สถาปนา
ประเภท
ที่ตั้ง

: มรล. / LRU
: ปฺ ญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนฺ ติ ปญญาเปนสิ่งประเสริฐสุด
: 29 กันยายน พ.ศ. 2516
: สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
: 234 ถนน เลย-เชียงคาน ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย 42000
โทร
: 042-835-224 ตอ 41123.
แฟกซ : 042-811-143
เว็บไซต : www.lru.ac.th
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คณะครุศาสตร

ผศ.ดร. ภาณุมาศ พรหมเทศ
การจัดการของเสียอุตสาหกรรม

FACULTY OF EDUCATION

ผศ.จตุพงษ กะว�วังสกุล

ผศ.วุฒิภัทร จำรัสแนว

ผศ.ดร.จ�ฑามาส ศร�จำนงค

รศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร

ระบบเคร�อขาย

Renewable Energy

ว�จัย

Structural Engineering

ผศ.ดร.ณัฎฐกาญจน อนันทราวัน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ศิลปสำหรับเด็กพ�เศษ, การสอน

อ.นิ�ม อินทะสอน

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

รศ.ไทยโรจน พวงมณี

คณิตศาตรศึกษาศาสตร

ผศ.ภราดร ร�ชัยพ�ชิตกุล

ออกแบบ

Software Development

ผศ.ดร.สุรพงษ พันชะโก

Educational Technology

ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร

อ.ดร.ภัทรพงศ พงศภัทรกานต

บร�หารการศึกษา

อ.ดร.สมยงค ส�ขาว

ศาสนา ความเชื่อ ภูมิปญญา วัฒนธรรม,
การทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม

การพัฒนาสื่อนวัตกรรม การสอน

รศ.สังคม พรหมศิร�

รศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล

อ.ดร.อมรรัตน สังขสุวรรณ

ผศ.ดร. กัลยา ยศคำล�อ

อ.อรนงค บุเกตุ

อ.ชัยศนันทน สมป�ญญาธิวงศ

ศิลปวัฒนธรรม

ภาษา

สมการเชิงอนุพันธ

รัฐศาสตร

การจัดการสารสนเทศ และฐานขอมูล

ภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พัฒนาสังคม

อ.ดวงพร บุญเล�้ยง

FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY

ผศ.ยุทธศิลป ชัยส�ทธิ์

กฎหมายธุรกิจ

ว�ศกรรมการผลิต

อ.ดร.ธีระวัฒน แสนคำ

ผังโรงงาน ว�ศวกรรมอุตสาหการ

อ.ป�ทมา ป�ญญาใส

ระบบควบคุมอัตโนมัติ และ หุนยนต

อ.ปยวรรณ เสนาเจร�ญ

Image Processing

ผศ.ผการัตน พ�นิจวัฒน

ว�ศวกรรมไฟฟากำลัง

อ.ดร.พนิดา ตาส�

การเพ��มมูลคา Value Engineering

ผศ.ดร.พรกมล ระหาญนอก

ออกแบบและเข�ยนแบบเคร�่องจักรกล

รศ.ดร.พรสวรรค ศิร�กัญจนาภรณ

ว�ศวกรรมไฟฟา

อ.มนตร� คำวัน

ผศ.กานต จันทระ

ประวัติศาสตร

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสนประส�ทธิ์

มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร

ผศ.ดร.คมยุทธ ไชยวงษ

กฎหมาย

ผศ.ดร.ชัยยศ คำมี

สังคมว�ทยา

อ.ณัชชา สมจันทร

การประยุกต ใชเทคโนโลยี ในการสอนภาษาอังกฤษ

ผศ.ณัฐชัย โปธิ

การพัฒนาชุมชน

ผศ.ดร.ชัยยศ คำมี

ภาษาไทย

ผศ.เปรมชัย มูลหลา

ว�ศวกรรมอุตสหการ Qa, Qc, Productivity, Cost Reduction, ผศ.ดร.ยิ�งศักดิ์ คชโคตร
Work Study, Economic Engineering, Feasibility Study,
การทองเทีย่ ว
Doe, Plant Layout
อ.ยุพดี ผองศร�
ผศ.ภควดี ศิร�หลา
กฎหมาย
เทคโนโลยีวัสดุ
อ.ว�ระยุทธ สุโขยะชัย
กฎหมาย
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.ทอแสง พ�มพเบาธรรม

ผศ.ดร.ศร�จ�ตรา นวรัตนาภรณ

ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก

ผศ.ดร.สมพงษ ดุลยอนุกิจ

อ.นิรมล ศร�ชนะ

ผศ.ดร.สุข�ม พรมเมืองคุณ

ผศ.บุญเล�้ยง สุพ�มพ

ผศ.ดร.อิสร�ยาภรณ ชัยกุหลาบ

ผศ.บุษบาวดี พ�ทธานุ

อ.ดร.เกร�ยงศักดิ์ สรอยสุวรรณ

ผศ.ดร.ปานฤทัย พ�ทธทองศร�

ผศ.ชมพ�นุท ธีราว�ทย

อ.พรชนก บุญลับ

คณะว�ทยาการจัดการ

อ.พันธทิวา กระจาย

อ.ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย

ผศ.มัลล�กา หลาพันธ

Neural Networks

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

การใชภาษาอังกฤษ เพ�่อการสื่อสาร

อุบัติเหตุจราจร

ว�จัยทางสังคมศาสตร

เคมีสภาวะแวดลอม

บรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร

ฤทธิ์ทางเภสัชว�ทยาของพ�ชสมุนไพร

ออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจ�ภัณฑ

เคมีอินทร�ย

การจัดทำแผนพัฒนา

เคมีอาหาร

ภาษาอังกฤษ (4 ทักษะ)

จ�ลชีวว�ทยา, จ�ลชีวว�ทยาทางการแพทย,
จ�ลินทร�ยยอยสลายพ�ช
กายว�ภาคศาสตรของพ�ช

FACULTY OF MANAGEMENT

การทองเที่ยว, การบร�การ, ภาษาอังกฤษ

แมเหล็กไฟฟา

ผศ.ดร.รัตนา ขามฤทธิ์

คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพ�ช

อ.ดร.รุงกานต อินทวงศ

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ผศ.ดร.ธนาธิป รักศิลป

Epidemiology

ผศ.ดร.ว�ชัย พัวรุงโรจน

Natural Product Chemistry, Organic Chemistry,
Industrail Chemistry

Data Mining

อ.ภัทรานุช ผงสุข

อ.ว�มลนันท พงศภัทรกานต

อ.ดร.ณัฏฐชานันท วงคชาล�

อ.ดร.ว� ไลวรรณ ส�มเชื้อ

ผศ.ว�รยา ว�ฑูธีรศานต

ผศ.ศถิรวรรณ สมบัติ

อ.ดร.มนตร� ตอวัฒนบุญ

ผศ.สมศักดิ์ พ�นิจดานกลาง

อ.ดร.เกร�ยงศักดิ์ โยธาภักดี

ผศ.สุพัฒน พระเมืองคง

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนส�หา

ผศ.ดร.สุภาษร สกุลใจตรง

ผศ.ดร.ชัยพฤกษ หงษลัดดาพร

ผศ.ดร.สุรจ�ตร พระเมือง

อ.ฐิตินันท ธรรมโสม

อ.สุระเดช ไชยตอกเกี้ย

อ.ณรงค บุญส�ร�สัมพันธ

ผศ.สุวัชชัย มิสุนา

เทคโนโลยีการข�้นรูปพอลิเมอร

เชื้อเพลิงชีวภาพ

โรคติดเชื้อทางปรสิต

ว�เคราะหสารตานอนุมูลอิสระ

กายว�ภาคศาสตรของมนุษย

สถิติศาสตร

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร

ว�ศวกรรมเกษตร

การพยากรณขอมูล

เคมีว�เคราะห

การสอนคณิตศาสตร

พ�ชสมุนไพร

การผลิตสัตว

ฟ�สิกส

LOEI

เคมีว�เคราะห

โภชนาการ

Artificial Intelligence, Machine Learning,
Image Processing

ชีวเคมี

ผศ.โสฬส ศร�หมื่นไวย

อ.ณัฐวุฒิ มาล�ลัย

พลังงานทางเลือก

อ.สุไพล�น พ�ชัย

Nuclear Magnetic Rresonance ฟ�สิกส

อ.ดุลชาติ ศิร�วัลลภ

Data Science

การพัฒนาโปรแกรม

76

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ

UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSTTY

ชื่อยอ : มรอ./ URU
คติพจน : เปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทองถิ่น
สถาปนา : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479
ประเภท : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่ตั้ง
: เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ 53000
โทร
: 055-411-096
แฟกซ :
เว็บไซต : www.uru.ac.th
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อ.ดร.ชัยณรงค รักธรรม

Numerical Weather Simulation, Climate Changes,
Regional Climate Modeling

FACULTY OF AGRICULTURE

ผศ.ดร.เจษฎา มิ�งฉาย

อ.เซียว หมิน

มาตรฐานอาหารและสินคาเกษตร

อ.ชวล�ต รักษาร�ภรณ

ภาษาจ�น

ปฐพ�ว�ทยา, เทคโนโลยีปุย, การจัดการสิ�งแวดลอมทางการเกษตร อ.ฐิติมา หิรัญรักษ
การศึกษา, สังคมศาสตร, ประชากรศาสตร
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร, ว�เคราะหคุณภาพอาหาร, แปรรูปอาหาร อ.ณฐพร อาร�ญาติ
อ.ดร.นันทา เปงเนตร
การศึกษาปฐมวัย, จ�ตว�ทยาพัฒนาการ, คหกรรมศาสตร
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร, จ�ลชีวว�ทยาทางอาหาร, แปรรูปอาหาร อ.ณัฐพัชร มหายศนันท
อ.ปร�ญญา บัญญัติ
นาฏศิลป, วัฒนธรรม, การจัดการศึกษา
หลักสูตรและการสอน, เทคโนโลยีการปลูกพ�ชไฮโดรโปนิกส,
อ.ณัฐวุฒิ ฉิมมา
การว�จัยและประเมินผล, เทคโนโลยีการขยายพันธุพ�ช
โปรแกรมสงเสร�มสุขภาพ, การสรางเสร�มสมรรถภาพทางกาย,
อ.ดร.พจนีย แสงมณี
ผูนำกิจกรรมทางกาย
การจัดการดินและธาตุอาหารพ�ช, การออกแบบสูตรปุยเคมีและ อ.ดร.ดุษฎี อุปการ
ปุยอินทร�ย, ระบบควบคุมคุณภาพการเพาะปลูกพ�ช
การเร�ยนรูที่สอดคลองกับการทำงานของสมองเด็กปฐมวัย
ผศ.ดร.พ�ชัย ใจกลา
การศึกษาปฐมวัย, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ�ชสวน, ระบบการผลิตพ�ช, พันธุกรรมพ�ช
ผศ.ทว�ส�ทธิ์ ป�ญญายง
อ.ดร.ภูมิพัฒน พัทดิพันธปร�ดา
การพัฒนาหลักสูตร, สถิติสำหรับอุตสาหกรรม,
Aquaponics, Postharvest, Horticulture
แบบจำลองทางคณิตศาสตร

อ.ดรุณี นาคเสว�

อ.ทิวาพร เพ็ชรนวม

คณะครุศาสตร

ผลิตสื่อที่ใชสำหรับการเร�ยนการสอน, ออกแบบกราฟ�ก

อ.ธนโชค จันทรสูง

FACULTY OF EDUCATION

อ.กณิจฐิมญศ ล�มปนารมณ

เทคโนโลยี, การศึกษา, สารสนเทศ

ดนตร�, นาฏศิลป, งานว�จัยเกี่ยวกับมานุษยว�ทยา

อ.ธนพร สมผดุง

การสอน, ทักษะการพ�ด, การจัดกิจกรรม

อ.ธนัชพร มั่นเจก

คอมพ�วเตอร, เทคโนโลยีสมองกล

อ.ธีรกัญญา อินทอง

หลักสูตรการจัดการเร�ยนการสอนภาษาไทยประถมศึกษา

อ.ธีระพงษ ทัพอาจ

กิจกรรมการจัดการเร�ยนรู, คณิตศาสตรศึกษา

อ.นาร�รัตน หงษสามส�บเกา

หลักสูตร, การเร�ยนการสอน, ภูมิปญญาทองถิ�น

อ.บรรจง เชื้อเมืองพาน

จ�ตว�ทยาพัฒนาการ, พัฒนากระบวนการคิด,
พัฒนาคุณธรรมจร�ยธรรม

อ.บัญชา ศรชัย

อ.กฤษณา คิดดี

ประวัติศาสตรเกาหลี, เทคนิคการสอนภาษาเกาหลี

ผศ.ดร.กิติศักดิ์ เกิดโต

การสอนภาษาไทย, สื่อการสอน

ผศ.ดร.กุล�สรา จ�ตรชญาวณิข

ทักษะกระบวนการ, เทคนิคการสอน, ชุมชนว�จัยเชิงคุณภาพ

อ.คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ

ดนตร�สากล, ดนตร�ศึกษา, ดนตร�ว�ทยา

อ.ดร.จร�ยา พ�ชัยคำ

ภาษา, การสอน, การเปร�ยบเทียบไวยากรณ

อ.ดร.จามร� ศร�รัตนบัลล

STEM Education, Qualitative Research
ชุมชน

อ.จารุวรรณ เล�ยวฤวรรณ

อ.ดร.เบญจมาศ เกิดมาลัย

การสอนภาษาไทย, จัดกิจกรรมนักเร�ยน, ผลิตสื่อการสอน

พลศึกษา, กิจกรรมทางกาย,
การออกกำลังกายเพ�่อสุขภาพ

รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา

อ.ปฐมพงศ อยูจำนงค

การว�จัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมขององคกรกับชุมชนและ
ภาคีเคร�อขาย, การประเมินและการสรางตัวชี้วัด / เกณฑ
เพ�่อพัฒนาการว�จัยพัฒนาระบบบร�หารจัดการงานว�จัยและ
พันธกิจสัมพันธมหาว�ทยาลัยกับสังคมและภาคีเคร�อขาย

เทคโนโลยีและคอมพ�วเตอร

อ.พงศกร สังขเง�น

การพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬา, จ�ตว�ทยาการกีฬา

อ.ดร.ชลายุทธ ครุฑเมือง

อ.ดร.พรพัฒน ฤทธิชัย

อ.ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจ�น

อ.พส�ษฐสุธา มหายศนันท

หลักสูตรและการเร�ยน, สถิติและว�จัย, การวัดและประเมินผล
เทคโนโลยีประยุกต, สื่อมัลติมีเดีย, การนำเสนอ

นาฏศิลปไทย, การจัดการศึกษา, วัฒนธรรม
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คณะครุศาสตร

อ.ศิร�กาญจน ศร�ว�ศาล

อ.พัณนิดา อุปหนอง

อ.ศิร�รัตน บัญญัติ

อ.พ�ชญา สกุลว�ทย

อ.ศุภกร ทองสุขแกว

ภาษา

FACULTY OF EDUCATION

สังคมศึกษา, ทองถิ�น, ภาษาไทย

ดานหลักสูตรและการสอน, การจัดกิจกรรมนักเร�ยน, งานฝมือ

การสอนภาษาไทย, หลักสูตรการสอน,
ว�จัยทางการสอนภาษาไทย

ผลิตสื่อการสอนเทคโนโลยีการศึกษา, สารสนเทศ

อ.ดร.ศุภราภรณ ทองสุขแกว

อ.พ�ชินี เดือนดาว ยาป�น

การออกแบบสื่อการเร�ยนการสอน, คอมพ�วเตอร,
นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ, ทักษะการอาน, การสอน

ผศ.ดร.พ�มผกา ธรรมส�ทธิ์

อ.ดร.สมุทร ส�อุน

การบร�หารการศึกษา

การถายภาพ, การออกแบบงานกราฟ�ก,
การผลิตสื่อการเร�ยนการสอน

อ.ดร.พ�สุทธิ์ ศร�จันทร

ว�ทยาการคอมพ�วเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ,
สารสนเทศศาสตร

ผศ.ดร.สัมพันธ รอดพ�่งครุฑ

การศึกษา, สังคม, ศาสนา

ผศ.ดร.สุกัญญา รุจ�เมธาภาส

การศึกษา, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม,
การพัฒนาสังคม

อ.ดร.ไพโรจน เผาดี

ผศ.ดร.มานี แสงหิรัญ

สถิติขั้นสูง, การสังเคราะหงานว�จัยเชิงปร�มาณและเชิงคุณภาพ,
การสรางเคร�่องมือว�จัย

การวัดผล, การว�จัย, การประเมินผล

อ.เยมีฮี

อ.ดร.สุขหรรษา ยศแสน

อ.ดร.รักศักดิ์ เล�ศคงคาทิพย

อ.ดร.สุพ�น ใจแกว

อ.รัตนกุล กาญจนะพรกุล

อ.ดร.สุภัตรา สาขา

อ.รำพ�ง คำขา

ผศ.ดร.สุภาภรณ หนูเมือง

ภาษาเกาหลี, วัฒนธรรมเกาหลี, เกาหลีศึกษา

ภาษาจ�น, การสอน, ว�จัยทางภาษาและการสอน

เทคโนโลยีการศึกษา, สื่อการสอน, การออกแบบการสอน

จ�ตว�ทยาวัยรุน, จ�ตว�ทยาการแนะแนว, จ�ตว�ทยาการใหการปร�กษา

การสอนภาษาจ�น, ภาษาจ�นและการทองเที่ยว การโรงแรม

การพัฒนาการเร�ยนรู ภาษาอังกฤษ

ภาษาเกาหลี, วัฒนธรรมเกาหลี, เกาหลีศึกษา

การสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา,
ออกแบบกราฟ�กเพ�่อการศึกษา

อ.ดร.รุงทิวา ปราบร�ปู

เทคนิคการเขาสูชุมชน, การว�จัยทางการศึกษา, จ�ตว�ทยาชุมชน

อ.ดร.สุมิตรา โรจนนิติ

ดานจ�ตว�ทยาการเร�ยนรู, การแนะแนวและพัฒนาผูเร�ยน,
จ�ตว�ทยาใหคำปร�กษา

อ.ดร.สุรเชษฐ บุญยรักษ

ผศ.ดร.วจ� ป�ญญใส

เด็กพ�เศษ, การศึกษาผูใหญ, ว�ทยาศาสตรทั่วไป
คณิตศาสตร, การว�จัยทางการศึกษา

อ.ดร.วทัญู ขล�บเง�น

ผศ.ดร.หยกแกว กมลวรเดช

อ.วรพร สังเนตร

อ.อภิชาติ สุขอราม

หลักสูตรและการสอนภาษาไทย, วรรณคดีไทย

จ�ตว�ทยาเด็กพ�เศษ, บร�หารการศึกษา

การศึกษาเกษตร, การว�จัยสังคมศาสตรเชิงปร�มาณ,
การว�จัยสังคมศาสตรเชิงคุณภาพ

การศึกษา, กิจกรรมเสร�มหลักสูตร, ว�ธีสอน

อ.อรุชา พ�่งอินทร

อ.วราภรณ มิ�งขวัญ

การสอนภาษาอังกฤษ, พัฒนาหลักสูตร,
จัดคายภาษาบูรณาการ

การใชภาษาอังกฤษ, การจัดกิจกรรมเพ�่อการเร�ยนรู,
วัจนปฏิบัติศาสตร ในภาษา

อ.อัฐสัณห นครศร�

ดานการศึกษา, ดานว�ทยาศาสตร

อ.อิสระ ทับส�สด

การศึกษาปฐมวัย, หลักสูตรการประถมศึกษา

ผศ.ดร.อุดม คำขาด

อ.วล�ดา อุนเร�อน

การสอน, กิจกรรมลูกเสือ, งานว�ชาการ

อ.วัชราภรณ บุญยรักษ

การสอนว�ทยาศาสตร, การว�จัยเชิงพ�้นที่, การว�จัยพ�้นฐาน

อ.ดร.วัฒนา ไตตอผล

หลักสูตรและการสอน, ว�จัยชุมชน,
วัฒนธรรม ประวัติศาสตรทองถิ�น

UTTARADIT

การว�จัยเชิงปร�มาณ, การว�จัยเชิงคุณภาพ, การว�จัยเชิงทดลอง

อ.วานิสส จันทรานุสรณ

อ.อุบลวรรณ สายทอง

อ.ว�โรจน เพ�ยรพัฒนรัฐ

อ.อุษณีย เขนยทิพย

การสอนและการใชภาษาจ�นในการสื่อสาร
จัดการเร�ยนรู, นวัตกรรมการจัดการเร�ยนรู, สรางสื่อการเร�ยนรู

ภาษา/วรรณกรรม
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การสอนภาษาไทย, การสอนระดับประถม

UTTARADIT
RAJABHAT UNIVERSTTY
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ
อ.ภัทรอร ฟองส�นธุ

จัดการสินคาคงคลัง, ว�เคราะหการทำงาน,จัดการดานคุณภาพ

INDUSTRIAL TECHNOLOGY

อ.ดร.กณพ วัฒนา

อ.ดร.ยศภัทรชัย คณิตป�ญญาเจร�ญ

ประมาณราคา, การบร�หารโครงการ,การว�เคราะหคางาน

การจัดการพลังงานและวัสดุเหลือใช, การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม, การซอมและบำรุงรักษาเคร�่องจักรกล

ผศ.กฤษณพงค ฟองส�นธุ

อ.ดร.รัฐพล ดุลยะลา

โยธา

ผศ.ครรชิต พ�ระภาค

ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ออกแบบผังโรงงาน,
ออกแบบเคร�่องจักรที่เหมาะสมกับผูประกอบการ

ภูมิศาสตร, ภูมิสารสนเทศ, แผนที่ภาษี

ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล

อ.เร�อนขวัญ หรุนเร�งใจ

การออกแบบโครงสรางทางดานว�ศวกรรมโยธา,
การออกแบบโครงสรางตานทานแรงแผนดินไหว,
การทดสอบวัสดุทางดานว�ศวกรรมโยธา

ผาและเคร�่องแตงกาย, ออกแบบผลิตภัณฑ, Branding

อ.วรพล มะโนสรอย

Information Technology, Digital Multimedia,
Industrial Technology

ผศ.ชัชพล เกษว�ร�ยะกิจ

ไฟฟากำลัง, พลังงานไฟฟา, พลังงานทดแทน

อ.วราภรณ ชนะพรมมา

การบร�หารจัดการทรัพยสินทางปญญา, การเชื่อมโยงงานว�จัย
มหาว�ทยาลัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน,
สัญญาณและระบบควบคุมดวยวงจรอิเล็คทรอนิกส

อ.วาทิต วงษดอกไม

ผศ.ไชยยันต ชนะพรมมา

เศรษฐศาสตรว�ศวกรรม, การวางแผนและควบคุมการผลิต,
การเพ��มประสิทธิภาพการทำงาน
การจัดการงานว�ศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ,
ว�ศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ทว�ศักดิ์ วรจักร

Electrical Machines, Electrical Control, Power Electronic ผศ.ศิวัตม กมลคุณานนท
การจัดการเทคโนโลยี, การเกษตร 4.0, UAV เพ�่อการเกษตร
การออกแบบติดตั้งและประมาณราคาระบบไฟฟา, การวัดและ
ผศ.ศุทธินี กลอมแสร
ควบคุมทางว�ศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและคอมพ�วเตอร,
ระบบการผลิต, ซัพพลายเชน, สรางเคร�่องจักรกล
การประมวลผลขอมูลดวยสัญญาณแบบอัตโนมัติ
อ.สมเจตน บุญชื่น
ผศ.ธนัตถา กรพ�ทักษ
ไฟฟากำลัง, ไฟฟาอุตสาหกรรม, เข�ยนโปรแกรมคอมพ�วตอร
การบร�หารจัดการงานอุตสาหกรรม, การออกแบบและสราง
ผศ.ส�งหา ปรารมภ
เคร�่องจักรอุตสาหกรรม, การพัฒนาคุณภาพชีว�ตชุมชนทองถิ�น
ออกแบบผลิตภัณฑ, ออกแบบบรรจ�ภัณฑ, ออกแบบเฟอรนิเจอร

ผศ.ธนภูมิ เฟ��องเพ�ยร

อ.ธีรศักดิ์ อุปการ

อ.ส�ทธินันท ทองศิร�

Aerial Mapping, Gis, Remote Sensing

ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม, การจัดการอุตสาหกรรม,
โลจ�สติกสและการกระจายสินคา

อ.นัฐพงษ เนินชัด

อ.สุภัตรา ปนจันทร

การประยุกต ใชระบบควบคุมอัตโนมัติ, หุนยนต,
การประยุกต ใชระบบ Embedded

Iot, Computer Network, Database

อ.ดร.ปกรณ เข็มมงคล

ผศ.อดุลย พ�กอินทร

ผศ.ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษชาติ

อ.อนุชา ร�กากรณ

อ.ปร�ญญา ดีรัศมี

ผศ.อรุณเดช บุญสูง

อ.พงษธร ว�จ�ตรกูล

ผศ.ดร.อังกาบ บุญสูง

อ.ดร.พล�ศภัสร คำฟ�

อ.อิสร�ยพร หลวงหาญ

ว�ศวกรรมโยธา, สำรวจ, ภูมิสารสนเทศ

Engineering The Production, Turning

Renewable Energy, Drying, Synthesis Gas

พลังงาน, เทคโนโลยีไฟฟา, พลังงานทดแทน

การจัดการโลจ�สติกส, การจัดการอุตสาหกรรม,
การจัดการพลังงาน

ว�ศวกรรมธรณีเทคนิค, ว�ศวกรรมฐานราก,
การปรับปรุงคุณสมบัติดินในงานว�ศวกรรม

ว�ศวกรรม, เคร�่องกล, เคร�่องจักร

ออกแบบผลิตภัณฑ, บรรจ�ภัณฑ, เทคโนโลยีการออกแบบ

วัสดุว�ศวกรรม, เทคโนโลยีวัสดุ, การจัดการงานว�ศวกรรม

Logistics And Supply Chain, Transport Problem,
Logistics Costs

อ.พ�ทักษ คลายชม

Automation, Iot, Environment Control

อ.อุสุมา พันไพศาล

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ

อ.ดร.เอกพ�ส�ษฐ บรรจงเกล�้ยง

ผศ.ไพโรจน นะเที่ยง
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Building Information Modeling, Building Design,
Concrete Technology
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Graphics Design, Media Design, Package Design

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ

UTTARADIT
RAJABHAT UNIVERSTTY

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.ปาณธีร สัตยาภรณ

อ.กณิกนันต ส�งหสานิตย

อ.ดร.ปาร�ชาต กัณฑาทรัพย

ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร, การสอน

FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สารสนเทศศาสตร,
ระบบสารสนเทศ

ภาษาไทย, วรรณคดีไทย, คติชนว�ทยา

อ.ปยะนุช ไสยกิจ

อ.กนกวรรณ เกิดพ�น

ดานการออกแบบกราฟ�ก, การออกแบบโฆษณา,
การประชาสัมพันธสื่อ, บรรจ�ภัณฑ, อัตลักษณองคกร

ทองเที่ยว

อ.กฤษฎา ตัสมา

อ.ดร.พนมพร สารส�ทธิยศ

อ.ดร.จันทิมา ปกครอง

อ.พรรณรัตน หวังเอื้ออัตตชน

อ.จาตุรันต จร�ยารัตนกูล

อ.พ�ทักษ เร�องรัศมี

ประวัติศาสตรทองถิ�น, การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม,
ผลิตภัณฑชุมชน

ว�จัยชุมชน-พ�้นที่, การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม,
ว�ธีการอนุรักษ ใบลาน

การออกแบบผลิตภัณฑ, ศิลปกรรม, กราฟ�ก

ภาษา, สังคม, วัฒนธรรม

ประติมากรรม, งานสื่อผสมจากวัสดุพ�้นบาน,
ศิลปะเด็กและเยาวชน

ว�จัยสรางสรรค

อ.ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮง

อ.ดร.จ�ฬา ทองประไพ

การทองเที่ยว, การจัดการทรัพยากรทองเที่ยว,
การจัดการทุนทางวัฒนธรรม

นโยบายสาธารณะและการว�เคราะหนโยบาย,
บร�หารทรัพยากรมนุษย, การบร�หารจัดการภัยพ�บัติสาธารณะ

ผศ.ดร.ภีรวัฒน นนทะโชติ

ว�จัยเชิงพ�้นที่, สูงอายุ, สวัสดิการสังคม

อ.ภูดิท เร�องรอง

ภาษาอังกฤษ, กฎหมาย

อ.มญชุดา สุพรจักร

ดนตร�ไทยและดนตร�อาเซียน, โหราดาราศาสตร,
ประวัติศาสตรและพ�ธีกรรมทางดนตร�

อ.ดร.มณฑณ ศร�สุข

อ.ดร.ชลธิดา อุเทศนันท

การว�จัย, การประเมินผลโครงการ, การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

อ.ชาร�สร เสนาปา

การบร�หารจัดการ, การวางแผน, การบร�หารทรัพยากรมนุษย

อ.ดร.ณัฐพงศ ป�นดอนตอง

การบร�หารจัดการโครงการ, การเมืองการปกครอง,
การบร�หารจัดการ

อ.ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์นอย

การจัดการทองเที่ยวชุมชน, การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน,
การตลาดการทองเที่ยว

จ�ตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพ�มพ

อ.ดวงพร บี่หัตถกิจกูล

อ.ยมลภัทร ภัทรคุปต

อ.ดร.ตรงกมล สนามเขต

ผศ.ดร.ยุพ�น เถื่อนศร�

ประวัติศาสตร, ภูมิปญญา, วัฒนธรรม

ภาษาไทย, ภาษาศาสตร, วัจนปฏิบัติศาสตร

การพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมชุมชน, การบร�หารโครงการ,
การประเมินผล

บัญชี, การพัฒนาเคร�อขาย, การเสร�มสรางความเขมแข็งกลุม

อ.เยาวเรศ แตงจวง

อ.ทิพยวรรณ จันทรศร�งาม

ดานสังคม, วัฒนธรรม, ประเพณี

การสอนภาษาอังกฤษ

อ.รัฐพล ทองแตง

อ.นฤภรณ พ�มมงคล

อ.วรวุฒิ ทาแกว

อ.ประพันธ แจงเอี่ยม

อ.ดร.วัชระ แตงเทศ

อ.บูรณพงษ โกเสนารักษ

อ.ว�ลาวัณย ว�ษณุเวคิน

อ.ประดิพัทธ ว�รามร

อ.ศิร�พร คำขาด

อ.ทิพาพร โพธิ์ศร�

ภาษาศาสตร, ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ
ดานนันทนาการการทองเที่ยว พัฒนากิจกรรม
อ.รัตนาภรณ สวยกลาง
และผลิตการทองเที่ยว (มาตรฐาน PM), ดานการจัดการการ
วรรณกรรม, ภาษา, วรรณคดี
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค, ดานการสื่อสารการตลาดการทองเที่ยว อ.ลล�ตา สัมฤทธิตานนท
อ.ดร.ธนวัฒน จอมประเสร�ฐ
ภาษา
การเพ��มประสิทธิภาพผลผลิต, การบร�หารจัดการ,
อ.วรรณี ทองระยา
การพัฒนาผลิตภัณฑ
ภูมิปญญา, การจัดการทรัพยากร, ความมั่นคงทางอาหาร
กฎหมาย

ทัศนศิลปและการออกแบบฯ

UTTARADIT

Public Policy & Data, Information System Development
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว, มัคคุเทศกภาษาอังกฤษ
จ�ตรกรรม, วาดเสน, ทัศนศิลป

ดนตร�บำบัด, ดนตร�ผูสูงอายุ, ดนตร�ศึกษา
ภาษาศาสตร, ภาษาไทย, วาทกรรมว�เคราะหเชิงว�พากษ
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ภาษาญี่ปุน, การสอนภาษาญี่ปุน, ลามภาษาญี่ปุน

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ
คณะว�ทยาการจัดการ
MANAGEMENT SCIENCE

FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES

อ.กมลวรรณ มั่งคั่ง

อ.สมศร� คะสัน

การตลาด, บร�หารธุรกิจ, ผูประกอบการ

สังคมว�ทยา, ว�กฤตทางสังคม, เพศว�ถี

อ.กรรณิการ ธรรมสรางกูร

อ.ส�โรคม ทองสม

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, บัญชีเบื้องตน
การบัญชีชั้นกลาง 2

ออกแบบผลิต กราฟ�ก

อ.ดร.สุดารัตน รอดบุญสง

อ.ดร.กัลยรัตน คำพรม

พัฒนาชุมชน, ภูมิปญญาทองถิ�น, สมรรถนะบุคคลและกลุม

อ.ดร.สุทธิพงศ ศร�ชุมพล

การจัดการระบบสารเพ�่อการจัดการ, จร�ยธรรมคอมพ�วเตอร,
โปรแกรมประยุกตสำหรับงานธุรกิจ

ผา, เคร�่องปน, อาหาร

ผศ.ดร.สุพัตตรา ตันติจร�ยาพันธ

อ.ดร.กุลยา อุปพงษ

อ.ดร.สุภัคกาญจน จ�วาลักษณ

อ.ชนิกานต อัชวนันท

อ.ดร.สุร�ยา คำกุนะ

อ.ดร.ชัชชัย สุจร�ต

อ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจ�ม

อ.ดร.ฐิติวรดา แสงสวาง

อ.หนึ่งฤทัย ดวงดัน

อ.ดร.ณัฐศิร� สมจ�ตรานุกิจ

อ.อนันต จันทิหลา

อ.ตุลาพร จันทรกว�

อ.อภินันท ปานเพชร

อ.ดร.นันทมนัส หอมเพ�ยร

การปกครองทองถิ�น, การบร�หารองคการ, แรงงาน

Marketing, Digital Marketing

คติชนว�ทยา, วัฒนธรรม, ภาษาไทย

การตลาด

ภาษา, คติชน, วรรณกรรม

การตลาด, การบร�หาร, การบร�การ

เคร�่องปนดินเผา, การออกแบบ, ศิลปะ

บัญชี, การเง�น, บร�หารธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ

งานว�จัย, ว�ทยากร, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ

ตนทุน, การเง�น, ภาษี

คอมพ�วเตอรกราฟ�ก, แอนิเมชั่น 2 มิติและ 3 มิติ,
ถายภาพตัดตอว�ดีโอ

ภาษีอากร, การวางแผนธุรกิจ, บัญชีตนทุน

อ.ดร.เบญจวรรณ สุจร�ต

อ.อรัญวดี แสงทิง

การตลาด, การบร�หาร, การบร�หาร

อ.ดร.พรรณนภา เชื้อบาง

ทฤษฎีดนตร�ไทย, ปฏิบัติเคร�่องดนตร�ไทย,
สุนทร�ยภาพของชีว�ต

การบัญชี, การจัดการ, บร�หาร

อ.อล�ศรา แกวชะเนตร

อ.ดร.พลอยชมพ� เชาวนปร�ชา

ภาษาไทย, วรรณกรรม, การใชภาษา

การว�เคราะหสื่อเชิงสรางสรรคเพ�่อประยุกต ใชในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม, การสื่อสารเชิงว�พากยละคร ภาพยนตร,
การสื่อสารเชิงสรางสรรค

อ.ดร.อำนาจ บุญอนนท

ดนตร�ไทย, ดนตร�ชาติพันธุว�ทยา, ดนตร�ว�ทยา

ผศ.อุดมศัก อรรถโกว�ท

อ.เพ��มศักดิ์ พันธแตง

ศิลปกรรมทองถิ�น, ศิลปกรรมรวมสมัย, วัฒนธรรม

คอมพ�วเตอรธุรกิจ, อินเตอรเน็ตและระบบสารสนเทศ,
ตลาดออนไลน

อ.อุทัย ละชั่ว

ปกครองทองถิ�น, ธรรมาภิบาล, นโยบายสาธารณะ

ผศ.ดร.ภาศิร เขตปยรัตน

ภาษาอังกฤษ, การอานภาษาอังกฤษเพ�่อความเขาใจ,
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

อ.รวมพร มาลา

อ.อุบลรัตน พ�ลทรัพย

การจัดการ, การตลาด, การบัญชี
การบร�หารจัดการองคการในดานการบร�หารธุรกิจ, การตลาด
on-line และ Off-line การจัดการคุณภาพ, การบร�หาร
ทรัพยากรมนุษย (HRM), การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

ผศ.เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช
ปรัชญา, สิทธิมนุษยชน

อ.โอปอล รังส�มันตุชาติ

อ.เรณู เมฆทับ

การทองเที่ยว BCG, ทองเที่ยวโลจ�สติกสชุมชน,
โรงแรมในมิติอาหาร

บัญชี

อ.ดร.วรพรรณ รัตนทรงธรรม

อ.ธีรราช ทองหลาง

บัญชีตนทุน, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, บัญชีครัวเร�อน

ผศ.วร�ศรา ดวงตานอย

ดนตร�สากล, ว�ทยากร, ดนตร�ศึกษา

การบัญชีตนทุน, การบัญชีบร�หารเพ�่อการตัดสินใจ,
การว�เคราะหงบการเง�น
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UTTARADIT
RAJABHAT UNIVERSTTY

คณะว�ทยาการจัดการ

อ.ดร.กฤษณะ คำฟอง

สาธารณสุข, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม,
สิ�งแวดลอมศึกษา

MANAGEMENT SCIENCE

อ.วัชราภรณ อาร�รัตนศักดิ์

อ.กานตธิดา ไขยมา

การบร�การ, บร�หารธุรกิจ, การจัดการ

อ.ดร.วันธะนา สานุส�ทธิ์

พัฒนาตำรับอาหาร (อาหารไทย และอาหารนานาชาติ),
การจัดบร�การอาหารและเคร�่องดื่ม

การทองเที่ยว, การบร�หาร, การบัญชีเบี้องตน

ผศ.ดร.ว�สุทธิ์ สุขบำรุง

การบร�หารทรัพยากรมนุษย, การจัดการธุรกิจ, การพัฒนาชุมชน

ผศ.ศร� ไพร สกุลพันธ

อ.ดร.กิตติ์ คุณกิตติ

การออกกำลังกายในผูสูงอายุ, จ�ตว�ทยาการออกกำลังกาย,
จ�ตว�ทยาการกีฬา

บร�หารธุรกิจ, การตลาดออนไลน, คอมพ�วเตอรกราฟ�ก

อ.ดร.กิตติ เมืองตุม

การจัดการขยะ, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การสรางภาพลักษณ

อ.ดร.กิตติวรรณ จันทรฤทธิ์

การบร�หารจัดการ, การตลาด, การทองเที่ยว

อ.คชรัตน ภูฆัง

ผศ.ดร.ศิร�กาญจน ธรรมยัติวงศ

การแปรรูปอาหาร, กระบวนการหมัก, สารชีวภัณฑจ�ลินทร�ย

อ.ดร.ศิร�กานดา แหยมคง

ผูสูงอายุ, ผูอพยพ, สุขภาพชุมชน

อ.สมเกียรติ จ�ระวงศเสถียร

สิ�งแวดลอม, การศึกษาและการฝกอบรม,
ความหลากหลายของนก

การตลาด, การทองเที่ยวและการบร�การ, การจัดการ

อ.ส�ทธิพร พรอุดมทรัพย

อ.จงรัก ดวงทอง

E-commerce, Online marketing,
Application development

สุขภาพ, แพทยทางเลือก, สุขภาพชุมชน

รศ.ดร.จักรกฤษณ พ�ญญาพงษ

ผศ.ส�นีนาถ ว�กรมประส�ทธิ

ระเบียบว�ธีว�จัย, การพัฒนาสุขภาพชุมชน

อ.จำรูญ จันทรกุญชร

การตลาด, การบร�หารจัดการ,
การพัฒนาบรรจ�ภัณฑและผลิตภัณฑ ใหม

IoT, Computer Network, Web Technology

ผศ.สุกัญญา สุจาคำ

อ.ดร.จ�ราพร เกตุวราภรณ

ผศ.ดร.สุพรรษา จ�ตตมั่น

ผศ.ดร.จ�ราภรณ นิคมทัศน

บร�หารธุรกิจ, การตลาด, ผูประกอบการ

เคมี, เทคโนโลยีเอนไซม, ผลิตภัณฑธรรมชาติ

การบัญชี, การเง�น, ภาษี

สำรวจพรรณพ�ช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพ�ช,
การควบคุมวัชพ�ชและศัตรูพ�ชโดยใชสารสกัดจากพ�ช

อ.ดร.สุภัญชล� อนไชยะ

ธุรกิจ, งานบร�การ, การจัดการความรู (KM)

ผศ.จ�ฬาลักษณ มหาวัน

ธุรกิจ, งานบร�การ, สหกิจศึกษาและการจัดการเร�ยน,
การสอนแบบบูรณาการ

อ.ดร.ฉลวย เสาวคนธ

อ.อมรรัตน ศร�ว�โรจน

Project Management, E-commerce, Web Programming
เคมี, พลังงาน, สิ�งแวดลอม

ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา

อ.ชนิดา เร�องศิร�วัฒนกุล

การตลาด, บร�หารธุรกิจ, การจัดการ

ระบบฐานขอมูล, ระบบสารสนเทศ, Internet Of Things

อ.ดร.ชาติทนง โพธิ์ดง

คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การจัดการของเหลือทิ�งทางการเกษตร, นิเวศว�ทยาลุมน้ำ,
ระบบวนเกษตร

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ผศ.ดร.กชกร ลาภมาก

ผศ.ชื่นกมล ป�ญยายง

อ.กนกวรรณ มารักษ

อ.ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล

อ.กฤษณ ชัยวัณณคุปต

อ.ดร.ณัฏฐา มวงฤทธิ์เดช

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจ�ลินทร�ย, อนุกรมว�ธานของเห็ดรา,
คหกรรมศาสตร, อาหารฟ�วชัน, ออกแบบตกแตงอาหาร
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชน
อ.ชุมพล แพรนาน
จ�ลินทร�ย
Computer Programing, Database Design,
อ.ดร.กนกวรรณ กันยะมี
System Analyst
Cryptography Technology, Information Security,
ผศ.ไชยยา แซยับ
Key Recovery
สมการไดโอแฟนไทน, ทฤษฎีจำนวน, ทฤษฎีเซต

UTTARADIT

ดาราศาสตร, ฟ�สิกส, พลังงาน

เบเกอร�่หร�อขนมอบ, ขนมไทย, การแปรรูปอาหาร

Database, Programming, Gis

Hypertensive Patients, Physiology Of Exercise,
Hypoxic Training

84

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ
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คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.พ�ทธดี อุบลศุข

พลังงานทดแทน, พลังงานชุมชน, การจัดการพลังงาน

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ผศ.ดร.ณัฐกฤตา บุณณประกอบ

ผศ.ดร.ภาคภูมิ โชคทว�พาณิชย

เคมี, วัสดุศาสตร, นวัตกรรมเคร�่องสำอาง

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, กิจกรรมทางกาย,
การเสร�มสรางสมรรถภาพทางกาย

ผศ.ดร.ณิชาร�ย ใจคำวัง

อ.มานิตย พวงบางโพ

สาธารณสุขชุมชน, การดูแลสุขภาวะผูสูงอายุ, พ�ชสมุนไพร

ผศ.ดร.รัชนี เพ็ชรชาง

พัฒนาระบบแอพพลิเคชัน

อบรมพัตนาผูตรวจประเมิน, ระบบการผลิตขาว GAP,
ผศ.ยุทธชัย มิ�งขวัญ
การพัฒนาระบบการผลิตและผลิตภัณฑ (อย., ISO/IEC 17025,
สถิตวิ �เคราะห, การใชโปรแกรมดานสถิติ Spss, Minitab
17065:2012, 17021-1 และ ISO 9000:2015)
อ.รสสุคนธ วงษดอกไม
อ.ดร.ธนากร ธนวัฒน
พัฒนาผลิตภัณฑ อาหารเพ�่อสุขภาพ
การฟ��นฟ�สมรรถภาพทางกายและกายภาพบำบัด,
ผศ.ดร.ราตร� คำโมง
การออกกำลังกาย, การดูแลผูสูงอายุ
Artificial Intelligence, Image Processing, Forecasting

อ.ดร.ธัชชัย อยูยิ�ง

อ.ดร.วชิราภรณ เข�ยวมั่ง

ผศ.ธันยบูรณ ถาวรวรรณ

อ.ดร.วรวุฒิ ธุวะคำ

อ.นาร�วรรณ พวงภาคีศิร�

อ.วร�นส�นี จันทะคุณ

Fixed Point Problems, Variational Inequality Problems,
Equilibrium Problems

เคมีว�เคราะห (ทาง Electrochemistry, Spectrophotometry
And Chromatography), เคมีสิ�งแวดลอม, เคมีเคร�่องสำอาง

พลังงานทดแทน, พลศาสตรของไหล, ฟ�สิกสศึกษา

Physiology Exercise, Sport Fitness, Altitude Training

การว�เคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ, การบร�หารโครงการ
การจัดการขอมูลและสารสนเทศ

คณิตศาสตร

อ.ดร.วันว�สาข พ�ระภาค

ผศ.ปร�ญญา ไกรวุฒินันท

เชื้อรา, โรคพ�ช, การเกษตร

อ.ดร.วารุณี จอมกิติชัย

จ�ลชีวว�ทยา, ว�ทยาศาสตรสิ�งแวดลอม, จ�ลชีวว�ทยาอุตสาหกรรม

อ.เผด็จการ กันแจม

Plant Physiology, Postharvest Biology,
Antioxidant Defense System In Plant

พัฒนาชุมชน, การสรางเสร�มสุขภาพ, นวัตกรรมดานสุขภาพ

ผศ.ดร.พงศเทพ จันทรสันเทียะ

อ.ดร.ว�รัตน จำนงรัตนพันธุ

เคมี, วัสดุศาสตร, นาโนเทคโนโลยี

การดูแลสิ�งแวดลอม, กระบวนการการจัดการสิ�งแวดลอม,
ระบบการมีสวนรวมของประชาชน

ผศ.ดร.พงษศักดิ์ อนมอย

อ.ว�ศิษฎ มหานิล

การปองกันการดื่มแอลกอฮอล, สารเคมีทางการเกษตร,
ระบาดว�ทยา

บร�การว�ชาการระดับมัฐยมศึกษา, สอนฟ�สิกส, เล็กทรอนิกส

ผศ.ดร.พรทิพพา พ�ญญาพงษ

อ.ดร.ว�รศักดิ์ จอมกิติชัย

การใชเอนไซม ในอุตสาหกรรม, การหมักดวยจ�ลินทร�ย,
การสังเคราะหสารอินทร�ยโดยปฏิกิร�ยาชีวภาพ

เคมี, อนุภาคนาโน, การว�เคราะหทางเคมี

อ.ดร.ว�ระศักดิ์ แกวทรัพย

อ.พัชร� มณีรัตน

การจัดการแขงขันกีฬา, การบร�หารจัดการทั่วไป (การกีฬา),
การว�จัยเพ�่อสุขภาพในชุมชน

Statistical Analysis, Probability And Statistical Inference
With Application To Medical And Climate Data
ผศ.ดร.ศรัณยู เร�อนจันทร
อ.พัทธชัย ป�นนาค
ว�ทยากรกระบวนการ, การว�จัยเชิงปฏิบัติการมีสวนรวมในชุมชน,
ว�ทยาศาสตรชีวโมเลกุล, ว�ทยาศาสตรชีวภาพ, เภสัชว�ทยา
การจัดการสิ�งแวดลอมและสุขภาวะชุมชน

อ.ดร.พันธุทิพย ถือเง�น

อ.ศศิธร สุขจ�ตต

Computational, Biomolecule And Material Design,
Chemometrics

โภชนาการ, สุขภาพชุมชน, สุขภาพผูสูงอายุ

อ.ดร.สะอาด อยูเย็น

อ.พ�ชิต พวงภาคีศิร�

พัฒนาชุมชน เมืองและสิ�งแวดลอม

พัฒนาแอพพลิเคชั่น, ระบบฐานขอมูลและเคร�อขายคอมพ�วเตอร, รศ.ดร.ส�งหเดช แตงจวง
การออกแบบและติดตั้งระบบเคร�อขายคอมพ�วเตอร
วัสดุคอมโพสิต, พลังงาน

อ.พ�ศิษฐ นาคใจ

ผศ.ดร.ส�ร�วดี พรหมนอย

ผศ.ดร.พ�ระพล ข�นอาสา

อ.ดร.สุทธิดา ว�ทนาลัย

Pattern Recognition Systems, Speech Processing
Systems, Automatic Speech Recognition
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เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, การผลิตสัตว, พัฒนาอาหารสัตว
สารสกัดธรรมชาติ, ผลิตภัณฑธรรมชาติ,
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร

UTTARADIT

Ai Neural Network, Embedded System, Web Application

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ

UTTARADIT
RAJABHAT UNIVERSTTY

คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ว�ทยาลัยนาน

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NAN COLLEGE

อ.สุทธิพันธุ แดงใจ

อ.เจนนภนต ภาคภูมิ

การแปรรูปผลไม-เนื้อสัตว, การยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร,
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารชุมชน

เศรษฐกิจ, การจัดการธุรกิจ, งบประมาณ

อ.พลกฤต รักจ�ล

อ.ดร.สุนีย กันแจม

การจัดการ, การตลาด, การพัฒนาผลิตภัณฑ

การสรางเสร�มสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ, สุขภาพทางเลือก

อ.ดร.ลัดณา ศร�อัมพรเอกกถล

การจัดการมลพ�ษ / กากของเสีย, การบำบัดน้ำ,
การใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ�ง

อ.สุมนธา คชฤทธิ์

ผศ.ดร.สุภาพร พงศธรพฤกษ

Management, Tourism Management, Economics
ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาอังกฤษสำหรับการทองเที่ยว,
ภาษาอังกฤษเพ�่อการสื่อสาร

รศ.ดร.สุภาว�ณี สัตยาภรณ

Semigroup, Area Based, Social Research

อ.สุรพล ชุมกล��น

ว�ทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร.เสร� แสงอุทัย

อ.ดร.วรางคณา สุติน

ระบบฐานขอมูล, เว็บแอพพลิเคชั่น, การรูจำและการคัดแยก

INTERNATIONAL COLLEGE

พลศึกษา, ว�ทยาศาสตรการกีฬา, การจัดการกีฬา

ภาษาอังกฤษ (ฟ�ง/พ�ด/อาน)

อ.ดร.โสภณ ว�ร�ยะรัตนกุล

อ.สงกรานต ถุงแกว

Data Analyze, Web Application, Automation System

การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน และ
ประวัติศาสตรวัฒนธรรม, ภาษาอังกฤษ

อ.ดร.อัมพวัน ว�ร�ยะรัตนกุล

เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ, ผลิตภัณฑเคมีเคร�่องสำอางค,
ผลิตภัณฑเคมีทั่วไป

ศูนยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณิตศาสตร

นางสาวนาร�นารถ ภารังกูล

รศ.ดร.อิสระ อินจันทร

SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER

อ.ดร.เอมอร วันเอก

น้ำ, อาหาร, ผลผลิตทางการเกษตร

นางสาวมีนา กรมมี

การสอนฟ�สิกส, การสอนครูว�ทยาศาสตร,
การว�จัยทางว�ทยาศาสตรศึกษา

UTTARADIT

ตรวจว�เคราะหคุณภาพน้ำ อาหาร ดิน และวัสดุทางการเกษตร,
พัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรผานระบบการผลิตแบบ OEM,
พัฒนาบรรจ�ภัณฑเพ�่อยืดอายุผลิตภัณฑ

86

ที่ปร�กษาอาวุโส : ผศ.ดร.เร�องเดช วงศหลา อดีตอธ�การบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ
ที่ปร�กษา : รศ.ดร.สุภาว�ณี สัตยาภรณ อธ�การบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธ�การบดี มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ช�่อหนังสือ : SPECIALISTS ขอมูลความเช�่ยวชาญอาจารย/นักว�จัย มหาว�ทยาลัยราชภัฏเคร�อขาย
ดำเนินการเร�ยบเร�ยง : สำนักงานสงเสร�มบุคลากรดานว�ทยาศาสตร ว�จัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(TALENT MOBILITY) มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
Tel : 061-273-2266 Email : tmo@uru.ac.th

FB : talenturu

www : talentmobility.uru.ac.th

รายช�่อทรัพยากรบุคคลผูมีศักยภาพ
จากการเก็บขอมูลเพือ
่ ว�เคราะหกลุม ประชากรทีม่ ีความเช�ย่ วชาญ
ในการทำงานว�จัยรวมกับอุตสาหกรรมและชุมชน แยกตามสาขา
เช�่ยวชาญ ทำใหทราบขอมูลในมิติตางๆ อาทิ กลุมความเช�่ยวชาญ
คณะตนสังกัด ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อเปนประโยชน
ในสวนงานของการวางแผนกับหนวยงานที่สนใจที่จะศึกษาขอมูล

ฐานขอมูลสําหรับคนหาความเชี่ยวชาญนักวิจัย
Web site: http://talentmobility.uru.ac.th/

