
     

ข้อมูลพื้นฐานบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ล าดับ ชื่อ สกุล ร้อยละปริญญาเอก ร้อยละต าแหน่งวิชาการ 

คณิตศาสตร ์
1 รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ 

44.40 66.60 

2 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  รัตนสีหา 

3 ผศ.ดร.ศิวารักข ์ พรหมรักษา 

4 ผศ.ศถิรวรรณ สมบัติ* 
5 ดร.จุไรรัตน์  อาจแก้ว 

6 ผศ.ดร.มนตรี  ต่อวัฒนบุญ 

7 ผศ. ฉันทนา  ซิมตระการกุล 

8 นายสิทธิชัย  สมศรี 

9 นายวิสุทธิ์  กิจชัยนุกูล 
เคมี 

10 ผศ.ดร.ธนาธิป รักศิลป์ 

33.30 66.60 

11 ผศ.ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี 

12 ผศ.กิตติพงษ์  ชูจิตร 

13 ผศ.บุษบาวดี  พุทธานุ 

14 ผศ.สุวัชชัย  มิสุนา 

15 ผศ.สุพัฒน์  พระเมืองคง 

16 ดร.วิไลวรรณ  สิมเชื้อ 

17 นางนิรมล  ศรีชนะ 

18 ผศ.นภัสสร  วงเปรียว 

19 นางวิมลนันท์  พงษ์ภัทรกานต์** 
20 ผศ.ฐิตินันท์  ธรรมโสม 

21 ดร.ภัทรานุช ผงสุข 
 

 

 



ล าดับ ชื่อ สกุล ร้อยละปริญญาเอก ร้อยละต าแหน่งวิชาการ 
ชีววิทยา 

22 ผศ.ดร.สุภาษร  สกุลใจตรง 

50.00 28.50 

23 ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรหม 

24 ผศ.ดร.รัตนา  ขามฤทธิ์ 

25 ผศ.จารุวัลย ์ รักษ์มณี 

26 ดร.วิไลลักษณ์ สุดวิไล 

27 ดร.กิตต ิตันเมืองปัก*** 

28 ดร.ขวัญคณิศร์  อินทรตระกูล 

29 นางสาวฉันทนา เคนศรี* 
30 นางสาวพันธ์ทิวา กระจาย 

31 นายพิทักษ์  น้อยเมล์ 

32 ดร.ชลธชิา จินาพร 

33 นางสาวเนตรนภา เกล็ดจีน 

34 นางสาวพรชนก บุญลับ 

35 นางสาวศิริกรณ์  ศรีโพธิ์ ลาศึกษาต่อ 
ฟิสิกส์ 

36 ผศ.ดร.สุรจิตร ์ พระเมือง 

25.00 50.00 

37 ดร.นุวัต ิ พิมพะบุตร 

38 ผศ.โสฬส  ศรีหมื่นไวย 

39 ผศ.อารีรัตน์  ดาวงษา 

40 ผศ.มัลลิกา  หล้าพันธ์ 

41 นายณัฐวุฒิ  มาลีลัย* 
42 นายวีรชน มีฐาน 

43 นายธีรภัทร์ อนุชาติ ลาศึกษาต่อ 
 

 

 

 

 

 



ล าดับ ชื่อ สกุล ร้อยละปริญญาเอก ร้อยละต าแหน่งวิชาการ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

44 ผศ.ดร.วัลลภ  ทาทอง 

50.00 50.00 

45 ผศ.ดร.อรทัย จิตไธสง 

4 ผศ.ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร 

47 นางมณีรัตน์ สุตันตั้งใจ 

48 นางสาวกานดา ปุ่มสิน 

49 นางสาวศิริรัตน์ แจ้งกรณ์* 
สาธารณสุขศาสตร ์

50 ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก 

63.60 54.50 

51 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ชุมศรี 

52 ดร.มธุรส  ชลามาตย์ 

53 ดร.รุ่งกานต์ อินทวงษ์ 

54 ดร.กีรต ิภูมิผักแว่น 

55 ดร.ณัฐฉรียา ค ายัง 

56 ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์** 
57 ผศ.วิรยา  วิฑูธีรศานต์ 

58 ดร.จรินทร์  ย่นพันธ์ 

59 ผศ.อรทัย  ปานเพชร* 
60 ผศ.นพวรรณ ดวงหัสดี 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
61 ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ 

44.40 11.10 

62 ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินวงศ์ 

63 ดร.เกรียงศักดิ์  โยธาภักดี*** 
64 ดร.สุไพลิน  พิชัย 

65 นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม 

66 นายตันติกร โนนศรี 

67 นายณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์** 
68 นายดุลยชาติ ศิริวัลลภ 

69 นางสาวนรุวรรณ ส าราญ ลาศึกษาต่อ 
 

 



ล าดับ ชื่อ สกุล ร้อยละปริญญาเอก ร้อยละต าแหน่งวิชาการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

70 ผศ.วีณา พรหมเทศ 

0.00 42.80 

71 ผศ.จิตราภา คนฉลาด 

72 นายดุลดนัย วันธงชัย 

73 นายสังสรรค์ หล้าพันธ์ 

74 นายอิทธิชัย อินลุเพท 

75 นายธนานนท์ กลิ่นแก้ว 

76 ผศ.สุจิตรานันท์ มังคละไชยา ลาศึกษาต่อ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

77 ผศ.โสภา ธงศิลา 

25.00 75.00 
78 ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล 

79 ผศ.ดร.สุภาวด ีส าราญ 

80 นางเกษร  น้อยนาง 
อาหารและโภชนาการ 

81 ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา 

25.00 75.00 
82 ผศ.จิตติมา พีรกมล 

83 ผศ.สุรเดช ไชยตอกเก้ีย 

84 นางสาววันเพ็ญ นาโสก 
เกษตรศาสตร์ 

85 ผศ.สมศักดิ์  พินิจด่านกลาง 

33.30 16.60 
86 ดร.มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลล์ 

87 ดร.ชุตินันท์  เจริญชัย 

88 นายนิธิภัทร บุญปก 

89 นายประยูร ประเทศ 

90 นางสาวนฤมล โสตะ ลาศึกษาต่อ 
สัตวศาสตร์ 

91 ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์  หงษ์ลัดดาพร 
25.00 100.00 92 ผศ.สว่าง กุลวงษ์ 

93 ผศ.สุธาสิน ีครุฑธกะ 

94 ผศ.ศรุติวงษ์ บุญคง ลาศึกษาต่อ 
 



ล าดับ ชื่อ สกุล ร้อยละปริญญาเอก ร้อยละต าแหน่งวิชาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

95 ผศ.ดร.วรศิษฐ์ ศรีบุรินทร์ 

40.00 20.00 
96 ดร.ยรรยงค ์พานเพ็ง*** 
97 นายอาทิตย์ ปัญญาค า* 
98 นางสาวจรัสศรี  ศรีโภคา 

99 ว่าที่ ร.ท.ชวิศ วงเขียว 

จ านวนบุคลากรที่ส าเร็จการระดับปริญญาเอก 38 

จ านวนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ 47 

ร้อยละปริญญาเอก (ภาพรวมคณะ) 38.30 
ร้อยละต าแหน่งวิชาการ (ภาพรวมคณะ) 47.40 

หมายเหตุ 
   * หมายถึง อาจารย์ท่ีรายงานตัวกลับจากศึกษาต่อระดับปริญญาเอก อยู่ระหว่างการท า
วิทยานิพนธ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการส าเร็จการศึกษา 

** หมายถึง อาจารย์ท่ีอยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยไม่ท าการลาศึกษาต่อ 
*** หมายถึง อาจารย์ท่ีอยู่ระหว่างการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

สาขาวิชาที่มีนักเรียนทุนกระทรวง อว. ที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อต่างประเทศ มีดังนี้ 

      -คณิตศาสตร์ ระดับปริญญา ตรี โท เอก จ านวน 1 คน 
      -วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญา ตรี โท เอก จ านวน 1 คน 
      -สัตวศาสตร์ ระดับปริญญา ตรี โท เอก จ านวน 1 คน 
      -อาหารและโภชนาการ  

           - ระดับปริญญา โทและเอก จ านวน 1 คน 
           - ระดับปริญญา เอก จ านวน 1 คน 

 

จัดท าข้อมูลโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์  รักษ์มณี  ณ วันที่ 27 มีนาคม 2565 


