ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่ออนุวัตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการในคณะ วิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกั บการบริหารงานวิชาการ อาศั ยอํ านาจตามข้ อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการในคณะ วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศรายชื่อ
อาจารย์ประจําหลักสูตรสังกัดคณะ วิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไว้ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์
1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
โคทวี
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชญา
2) อาจารย์กฤษณา
คิดดี
คล้ายชม
3) อาจารย์มาลี
4) อาจารย์จารุวรรณ
เลียวฤวรรณ์
เขนยทิพย์
5) อาจารย์อุษณีย์
1.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศิริถาพร
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพร
2) อาจารย์ณฐพร
อารีญาติ
วัฒนาภิรมย์สกุล
3) อาจารย์ภาวิตา
4) อาจารย์วัชราภรณ์
บุญยรักษ์
ญาณะชัย
5) อาจารย์อรปรียา
1.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สมนิยาม
1) อาจารย์ ดร. พัฒนา
2) อาจารย์กมลสร
ลิ้มสมมุติ
กันทัด
3) อาจารย์ธรรมรงค์
4) อาจารย์วรพร
สังเนตร
ภู่ภักดีพันธ์
5) อาจารย์วราภรณ์
1.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต...//
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1.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แฉล้ม
วชิรพันธ์สกุล
แซ่ยับ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยา
3) อาจารย์ทวีสิทธิ์
ปัญญายง
บุญยรักษ์
4) อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์
5) อาจารย์องอาจ
พรมประไพ
1.5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เกิดโต
1) อาจารย์ ดร. กิติศักดิ์
เลิศคงคาทรัพย์
2) อาจารย์ ดร.รักศักดิ์
3) อาจารย์จํารูญ
จันทร์กุญชร
แพร่น่าน
4) อาจารย์ชุมพล
5) อาจารย์ธนโชค
จันทร์สูง
1.6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
พิญญาพงษ์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา
เสาวคนธ์
2) อาจารย์ ดร.ฉลวย
3) อาจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์
ถือเงิน
ลงกานี
4) อาจารย์ณัฐพัชร์
5) อาจารย์อัมพวัน
ไมตรัตน์
1.7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
เพ็ชร์ช้าง
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี
ลาภมาก
2) อาจารย์ ดร.กชกร
3) อาจารย์ ดร.กิตติ
เมืองตุ้ม
วิทนาลัย
4) อาจารย์ ดร.สุทธิดา
5) อาจารย์อิสระ
ทับสีสด
1.8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
จั่นจีน
1) อาจารย์ ดร. เชาวฤทธิ์
ไชยวิโน
2) อาจารย์ทิวาพร
3) อาจารย์ปฐมพงษ์
อยู่จํานงค์
ดิษสว่าง
4) อาจารย์ไพบูลย์
5) อาจารย์ศุภราภรณ์
ทองสุขแก้ว
สีอุ่น
๖) อาจารย์สมุทร
1.9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต…//
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1.9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
1) อาจารย์กณิจฐิมญศ์
ลิมปนารมณ์
มหายศนันท์
2) อาจารย์ณัฐพัชร์
3) อาจารย์ทรงพล
อินทํา
ศรีชัย
4) อาจารย์บัญชา
5) อาจารย์ภาณิศา
กาพย์กลอน
1.10 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
จําลองราษฎร์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์
เกิดมาลัย
2) อาจารย์ ดร.เบญจมาศ
3) อาจารย์ณัฐวุฒิ
ฉิมมา
สังข์เงิน
4) อาจารย์พงศกร
5) อาจารย์เสรี
แสงอุทัย
1.11 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
มารักษ์
1) อาจารย์กนกวรรณ
ภูฆัง
2) อาจารย์คชรัตน์
3) อาจารย์ชัยณรงค์
รักธรรม
อุ่นเรือน
4) อาจารย์วลิดา
5) อาจารย์วิศิษฐ์
มหานิล
1.12 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
1) อาจารย์ Kim Dong Hoan
2) อาจารย์ Nam Taik Su
3) อาจารย์ Yun Se Eun
4) อาจารย์ Kim Jang Mi
5) อาจารย์รําพึง
คําขาด
1.13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
1) ศาสตราจารย์ Zhao Weihua
2) ศาสตราจารย์ Dong Qingbao
3) อาจารย์นารีรัตน์
หงษ์สามสิบเก้า
บุญจนาวิโรจน์
4) อาจารย์ปานดวงใจ
5) อาจารย์สุขหรรษา
ยศแสน
1.14 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต…//
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1.14 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
1) อาจารย์ ดร.วทัญญู
ขลิบเงิน
อู่ตุ้ม
2) อาจารย์จักรกฤษณ์
3) อาจารย์ปิยะนุช
เส็งชา
สกุลวิทย์
4) อาจารย์พิชญา
5) อาจารย์อรวรรณ
สีฟ้า
1.15 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วงศ์หล้า
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี
ฤทธิชัย
2) อาจารย์พรพัฒน์
3) อาจารย์พิชินี
เดือนดาว ยาปัน
ศรีวิศาล
4) อาจารย์ศิริกาญจน์
5) อาจารย์วราภรณ์
มิ่งขวัญ
1.16 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ลงกานี
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพชร์
ถาวรวรรณ์
2) อาจารย์ธัญบูรณ์
3) อาจารย์ ดร.จริยา
พิชัยคํา
มุขดี
4) อาจารย์ ดร.วิวรรธน์
5) อาจารย์บรรจง
เชื้อเมืองพาน
1.17 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
รอดพึ่งครุฑ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์
เผ่าดี
2) อาจารย์ ดร.ไพโรจน์
3) อาจารย์ฐิติมา
หิรัญรักษ์
อุปหนอง
4) อาจารย์พัณนิดา
5) อาจารย์วิโรจน์
เพียรพัฒนรัฐ
1.18 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
นะเที่ยง
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์
หรรษนันท์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์
3) อาจารย์ธนัตถา
กรพิทักษ์
ดุลยะลา
4) อาจารย์รัฐพล
5) อาจารย์อุดม
สมบูรณ์
1.19 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต…//
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1.19 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชภูมิ
สีชมภู
ธรรมสิทธิ์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว
กมลวรเดช
สุวรรณสันติสขุ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ
5) อาจารย์ ดร.วจี
ปัญญาใส
1.20 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คําขาด
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม
สุวรรณศรี
2) รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา
3) รองศาสตราจารย์บุญมั่น
ธนาศุภวัฒน์
ครุฑเมือง
4) อาจารย์ ดร.ชลายุทธ์
5) อาจารย์ ดร.สุมิตรา
โรจนนิติ
1.21 หลักสูตรครุศาสตรดรุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
แสงหิรัญ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานี
สุวรรณสันติสขุ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา
พรหมมา
โพธิ์ศรี
4) รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์
5) อาจารย์ ดร.สุกัญญา
รุจิเมธาภาส
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
สารสิทธิยศ
1) อาจารย์ ดร.พนมพร
2) อาจารย์ฐิตาภรณ์
การรักษา
บี่หัตถกิจกูล
3) อาจารย์ดวงพร
4) อาจารย์สําเนียง
วรรณทอง
ศรีจุมพล
5) อาจารย์สุทธิพงศ์
2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
เกิดพิน
1) อาจารย์กนกวรรณ
2) อาจารย์ทิพาพร
โพธิ์ศรี
เดือนโฮ้ง
3) อาจารย์ภาณุรังษี
4) อาจารย์มณฑณ
ศรีสุข
รังสิมันตุชาติ
5) อาจารย์โอปอล์
2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต…//
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2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1) อาจารย์ ดร.ตรงกมล
สนามเขต
แย้มเยื้อน
2) อาจารย์ ดร.อนันต์
3) อาจารย์ประพันธ์
แจ้งเอี่ยม
ทองระย้า
4) อาจารย์วรรณี
5) อาจารย์สุดารัตน์
รอดบุญส่ง
2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
บุญอนนท์
1) อาจารย์ ดร. อํานาจ
ปันดอนตอง
2) อาจารย์ณัฐพงศ์
3) อาจารย์ประยงค์
รื่นณรงค์
แตงเทศ
4) อาจารย์วัชระ
5) อาจารย์อรัญวดี
แสงทอง
2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
เวชกามา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ
จันทร์ทอง
2) อาจารย์ ดร.บุญลอย
3) อาจารย์ปฐมพงษ์
ธรรมลังกา
ใจหลวง
4) อาจารย์พันธุ์เอก
5) อาจารย์อมรรัตน์
กานต์ธัญลักษณ์
2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภู่เทศ
1) อาจารย์จิราภรณ์
กันฑาทรัพย์
2) อาจารย์ ดร.ปาริชาติ
3) อาจารย์ยมลภัทร
ภัทรคุปต์
สวยกลาง
4) อาจารย์รัตนาภรณ์
5) อาจารย์ ดร.สุภัคกาญจน์
จิวาลักษณ์
2.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สุวรรณกาศ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล
อินทรจักร์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ์
3) อาจารย์ ดร.สําเริง
ถึงคุณ
สิงห์เนตร
4) อาจารย์สุรพล
5) อาจารย์หนึ่งฤทัย
ดวงดัน
2.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต…//
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2.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1) อาจารย์ ดร.นิชภา
โมราถบ
บุญเรือง
2) อาจารย์พุทธินันทน์
3) อาจารย์เยาวเรศ
แตงจวง
สุขสา
4) อาจารย์วิทยา
5) อาจารย์เอกฤทัย
ฉัตรชัยเดช
2.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์
อ่อนจันทร์
1) อาจารย์ ดร. สุประวีณ์
สิงห์สานิตย์
2) อาจารย์กณิกนันต์
3) อาจารย์เกวลี
รังษีสุทธาภรณ์
ขําประดิษ
4) อาจารย์รัชนีวรรณ
5) อาจารย์วุฒินันทน์
น้อยหัวหาด
2.10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ชนะภัย
1) อาจารย์ชัยภูมิ
พิมมงคล
2) อาจารย์นฤภรณ์
3) อาจารย์วราภรณ์
อู่ทรัพย์
เรือนยศ
4) อาจารย์วราภรณ์
5) อาจารย์วิชัย
เชื้อพิสุทธิ์กุล
2.11 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สุขแสน
1) รองศาสตราจารย์สมพิศ
เถื่อนศรี
2) อาจารย์ ดร.ยุพิน
3) อาจารย์ ดร.สุพัตตรา
ตันติจริยาพันธ์
สุพรจักร
4) อาจารย์มญชุดา
5) อาจารย์สาวิณี
รอดสิน
2.12 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
อรรถโกวิท
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์
เรืองรัศมี
2) อาจารย์พิทักษ์
3) อาจารย์วรวุฒิ
ทาแก้ว
ใจสุบรรณ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพันธ์
5) อาจารย์อภินันท์
ปานเพชร
2.13 หลักสูตรศิลปบัณฑิต…//
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2.13 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
1) อาจารย์จันทิมา
ปกครอง
จริยารัตนกูล
2) อาจารย์จาตุรันต์
3) อาจารย์ณัฐวุฒิ
ขันโพธิ์น้อย
วิรามร
4) อาจารย์ประดิพัทธ์
5) อาจารย์ไสยเพ็ญ
เฉิดเจิม
3. คณะวิทยาการจัดการ
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
เหมือนเดชา
1) อาจารย์ธิดารัตน์
2) อาจารย์ประภาท
อ่อนสองชั้น
ดวงมาลา
3) อาจารย์ประสพ
4) อาจารย์สรณ
โภชนจันทร์
วิกรมประสิทธิ์
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ
๖) อาจารย์สุกัญญา
สุจาคํา
3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
ชูเอียด
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณี
อ้นไชยะ
2) อาจารย์ ดร.สุภัญชลี
3) อาจารย์ชัชวาล
ภานุศุภนิรันดร์
อารีรัตนศักดิ์
4) อาจารย์วัชราภรณ์
5) อาจารย์อมรรัตน์
ศรีวิโรจน์
3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
สุขไทย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร
มั่งคั่ง
2) อาจารย์กมลวรรณ
3) อาจารย์กุลยา
อุปพงษ์
อัชวนันท์
4) อาจารย์ชนิกานต์
5) อาจารย์สมเกียรติ
จิระวงศ์เสถียร
3.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สมจิตรานุกิจ
1) อาจารย์ ดร.ณัฐศิริ
สุขบํารุง
2) อาจารย์ ดร.วิสุทธิ์
3) อาจารย์ ดร.ศิริกานดา
แหยมคง
มาลา
4) อาจารย์รวมพร
5) อาจารย์สุกัญญา
สุจาคํา
3.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต…//
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3.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1) อาจารย์นิยดา
รักวงษ์
คําพรม
2) อาจารย์กัลยรัตน์
3) อาจารย์เพิ่มศักดิ์
พันธุ์แตง
สกุลพันธ์
4) อาจารย์ศรีไพร
5) อาจารย์เพิ่มศักดิ์
พันธุ์แตง
3.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จินดาเทวิน
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งดาว
ชูเอียด
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณี
3) อาจารย์ ดร.ศิริกานดา
แหยมคง
อ้นไชยะ
4) อาจารย์ ดร.สุภัญชลี
5) อาจารย์กมลวรรณ
มั่งคั่ง
อัชวนันท์
6) อาจารย์ชนิกานต์
7) อาจารย์วัชราภรณ์
อารีรัตนศักดิ์
จิระวงศ์เสถียร
8) อาจารย์สมเกียรติ
9) อาจารย์อมรรัตน์
ศรีวิโรจน์
3.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ชัยสนิท
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญณิตา
จันทร์ตรง
2) อาจารย์ ดร.ธัญญา
3) อาจารย์ ดร.รดี
ธนารักษ์
ธรรมยัติวงศ์
4) อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์
5) อาจารย์จักภพ
พานิช
6) อาจารย์อุษณีย์
มากประยูร
3.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
วรรณจักร์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริเนตร
2) อาจารย์กรรณิการ์
ธรรมสรางกูร
จันทร์กวี
3) อาจารย์ตุลาพร
4) อาจารย์นันท์มนัส
หอมเพียร
ดวงตาน้อย
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริศรา
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3.9 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์
เครือไทย
พิมพ์โพธิ์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย
3) อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์
ช่างเรียน
ไทยพยัคฆ์
4) อาจารย์ชนทิรา
5) อาจารย์สุโรจน์
ศุภศิริภิญโญ
6) อาจารย์อลงกรณ์
สุขจีรเดช
3.10 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชมระกา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งดาว
จินดาเทวิน
สุจริต
3) อาจารย์ ดร.ชัชชัย
4) อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ
สุจริต
เขตปิยรัตน์
5) อาจารย์ ดร.ภาศิริ
3.11 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
มุขดี
1) อาจารย์ ดร.ฐาน์รตี
2) อาจารย์ ดร.พรรณนภา
เชื้อบาง
แสงสว่าง
3) อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา
4) อาจารย์ ดร.สุทธิรัตน์
พลอยบุตร
จิตต์มั่น
5) อาจารย์ ดร.สุพรรษา
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชุ่มจันทร์จิรา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา
อยู่เย็น
2) อาจารย์ ดร.สะอาด
3) อาจารย์ดิเรก
บัวหลวง
มณีรัตน์
4) อาจารย์พัชรี
5) อาจารย์วรินสินี
วัฒนาพานิช
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
บุณณ์ประกอบ
1) อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา
เมธีนุกูล
2) อาจารย์ ดร.ธนิต
3) อาจารย์ ดร.วีรศักดิ์
จอมกิติชัย
จันทร์สันเทียะ
4) อาจารย์พงศ์เทพ
5) อาจารย์วชิราภรณ์
เขียวมั่ง
4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต…//
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4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
1) อาจารย์ ดร.จิราภรณ์
นิคมทัศน์
แฟงฟัก
2) อาจารย์ ดร.วันวิสาข์
3) อาจารย์ ดร.สิริวดี
พรหมน้อย
ปิ่นนาค
4) อาจารย์พัทธชัย
5) อาจารย์วารุณี
จอมกิติชัย
4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กันยะมี
1) อาจารย์ ดร.กนกวรรณ
มหาวัน
2) อาจารย์จุฬาลักษณ์
3) อาจารย์ชนิดา
เรืองศิริวัฒนกุล
พวงภาคีศิริ
4) อาจารย์นารีวรรณ
5) อาจารย์พิชิต
พวงภาคีศิริ
4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
มารักษ์
1) อาจารย์กนกวรรณ
ใสสะอาด
2) อาจารย์ชัยพัฒนา
3) อาจารย์ธันยบูรณ์
ถาวรวรรณ์
ชัยวิรัฒน์นุกุล
4) อาจารย์นลินี
5) อาจารย์วิศิษฐ์
มหานิล
4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทุ่นใจ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด
ชัยวัณณคุปต์
2) อาจารย์กฤษณ์
3) อาจารย์พิศิษฐ์
นาคใจ
ชุ่มกลิ่น
4) อาจารย์สุรพล
5) อาจารย์อนุชา
เรืองศิริวัฒนกุล
4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และอินเทอร์เน็ต
ขุนอาสา
1) อาจารย์ ดร.พีระพล
อ่อนขํา
2) อาจารย์เณริสสา
3) อาจารย์พรเทพ
จันทร์เพ็ง
พ่วงบางโพ
4) อาจารย์มานิตย์
5) อาจารย์โสภณ
วิริยะรัตนกุล
4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต…//
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4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
1) อาจารย์กิตติ์
คุณกิตติ
จารุชาต
2) อาจารย์ทัศนา
3) อาจารย์ภาคภูมิ
โชคทวีพาณิชย์
ธุวะคํา
4) อาจารย์วรวุฒิ
5) อาจารย์วีระศักดิ์
แก้วทรัพย์
4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จํานงรัตนพัน
1) อาจารย์ ดร.วิรัตน์
พงศ์ธรพฤกษ์
2) อาจารย์ ดร.สุภาพร
3) อาจารย์กฤษณะ
คําฟอง
โพธิ์ดง
4) อาจารย์ชาติทนง
5) อาจารย์ปริญญา
ไกรวุฒินันท์
4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ไชยมา
1) อาจารย์กานต์ธิดา
ปัญญายง
2) อาจารย์ชื่นกมล
3) อาจารย์ฐิติพร
เทียรฆนิธิกูล
วงษ์ดอกไม้
4) อาจารย์รสสุคนธ์
5) อาจารย์สุทธิพันธ์
แดงใจ
4.11 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ใจคําวัง
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชารีย์
จันทร์ฤทธิ์
2) อาจารย์ ดร.กิตติวรรณ
3) อาจารย์จงรัก
ดวงทอง
กันแจ่ม
4) อาจารย์เผด็จการ
5) อาจารย์ศศิธร
สุขจิตต์
4.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ลีสุวรรณ์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ
3) อาจารย์ ดร.นิวัตร
ตันตยานุสรณ์
กาญจนประเสริฐ
4) รองศาสตราจารย์ ดร.นงคราญ
5) รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหเดช
แตงจวง
4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต…//
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4.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยา
แซ่ยับ
มิ่งขวัญ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สะอาด
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี
สัตยาภรณ์
อินจันทร์
4) รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ
5) อาจารย์ ดร.นภาภรณ์
จันทร์สี
4.14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ลีสุวรรณ์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.นงคราญ
กาญจนประเสริฐ
ตันตยานุสรณ์
4) อาจารย์ ดร.นิวัตร
5) รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหเดช
แตงจวง
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
บุญทัศนกุล
1) อาจารย์ ดร.สันติ
2) อาจารย์เรือนขวัญ
หรุ่นเริงใจ
ปรารมภ์
3) อาจารย์สิงหา
4) อาจารย์ ดร.อังกาบ
บุญสูง
พันไพศาล
5) อาจารย์อุสุมา
5.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ชัยอ้าย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์
2) อาจารย์ทวีศักดิ์
วรจักร์
เฟื่องเพียร
3) อาจารย์ธนภูมิ
4) อาจารย์ปัญจพล
ไทยปิยะ
บุญชื่น
5) อาจารย์สมเจตน์
5.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสํารวจและภูมิสารสนเทศ
พิระภาค
1) อาจารย์ครรชิต
2) อาจารย์ธีรศักดิ์
อุปการ
เข็มมงคล
3) อาจารย์ปกรณ์
4) อาจารย์ ดร.รัชดา
คําจริง
หอมนวล
5) อาจารย์ศักดิ์ดา
5.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต…//
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5.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์
พุกอินทร์
ปิงยศ
2) อาจารย์กรุงไกร
3) อาจารย์กาญจนา
ดาวเด่น
มุ่งคีมกลาง
4) อาจารย์จริยา
5) อาจารย์ทศพร
วิมุกตาคม
เพ็งเรือง
6) อาจารย์ธนวิชญ์
7) อาจารย์ปกรณ์
เกตุอินทร์
แก้วจันทร์ฉาย
8) อาจารย์ยงยุทธ์
9) อาจารย์ยอดชาย
สิงห์ทอง
ถาวรพันธ์
10) อาจารย์รัฐภูมิ
11) อาจารย์สุรชัย
ใจวรรณะ
เกตุแค
12) อาจารย์อรรถพล
5.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
อินทุวงศ์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์
พุกอินทร์
ชนะพรมมา
3) อาจารย์วราภรณ์
4) อาจารย์วาทิต
วงษ์ดอกไม้
กล่อมแสร์
5) อาจารย์ศุทธินี
5.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง
ฟองสินธุ์
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์
กมลคุณานนท์
บุญสูง
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนศักดิ์
คชนิล
บรรจงเกลี้ยง
5) อาจารย์ ดร.เอกพิสิษฐ์
5.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ถนอมพงษ์ชาติ
1) อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธิ์
2) อาจารย์ ดร.ภคมน
ปินตานา
กุลชาติชัย
3) อาจารย์พงศ์เทพ
4) อาจารย์พงศ์ธร
วิจิตรกูล
ริกากรณ์
5) อาจารย์อนุชา
5.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต…//
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5.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1) อาจารย์พิทักษ์
คล้ายชม
ขันจา
2) อาจารย์ภานุวัฒน์
3) อาจารย์สารัลย์
กระจง
ปินจันทร์
4) อาจารย์สุภัตรา
5) อาจารย์อภิศักดิ์
พรหมฝาย
5.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
บุญธรรม
1) อาจารย์ดุษฎี
ดีรัศมี
2) อาจารย์ปริญญา
3) อาจารย์ภัทร์อร
ฟองสินธุ์
ทองศิริ
4) อาจารย์สิทธินันท์
5) อาจารย์อิสริยพร
หลวงหาญ
5.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คงนุ่น
1) อาจารย์ ดร.วีระพล
เกษวิริยะกิจ
2) อาจารย์ชัชพล
3) อาจารย์ไชยยันต์
ชนะพรมมา
สอนเณร
4) อาจารย์ธนวัฒน์
5) อาจารย์วรพล
มะโนสร้อย
5.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ลิขิตรัตน์เจริญ
1) อาจารย์ ดร. ดนัย
วัฒนา
2) อาจารย์ ดร.กณพ
3) อาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย
คณิตปัญญาเจริญ
คําฟู
4) อาจารย์ ดร.สุปรียา
5) อาจารย์คมสัน
ศิริพันธ์
6. คณะเกษตรศาสตร์
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
มิ่งฉาย
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา
2) อาจารย์ ดร.พิชัย
ใจกล้า
พัทดิพันธ์ปรีดา
3) อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์
4) อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร
สมนิยาม
รักษาริกรณ์
5) อาจารย์ชวลิต
6) อาจารย์นคร
สานิชวรรณ
6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต…//
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6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1) อาจารย์ดรุณี
นาคเสวี
เป็งเนตร์
2) อาจารย์นันทา
3) อาจารย์ปิยวรรณ
ปาลาศ
เขื่อนสุข
4) อาจารย์วรรณกนก
5) อาจารย์วิภา
ประพินอักษร
7. วิทยาลัยนานาชาติ
7.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
1) รองศาสตราจารย์ Yang Gang
2) รองศาสตราจารย์ ดร.Xu Ruijuan
3) อาจารย์ Jin Yi
4) อาจารย์ทิพพากานต์
ทองเชื้อเดช
อาแด
5) อาจารย์นูรลีซาวาตี
7.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ทองมาก
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ
2) อาจารย์ ดร.วรางคณา
สุติน
กลิ่นกลั่น
3) อาจารย์กุลรวี
4) อาจารย์สงกรานต์
ถุงแก้ว
ทัพผดุง
5) อาจารย์เสกสรร
7.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)
วงศ์หล้า
1) อาจารย์ปพิชญา
2) ศาสตราจารย์ Mei-Jane Teng
ชัยประสิทธิ์
3) อาจารย์ฉัตรยุพา
4) อาจารย์ James Swar Robertson
5) อาจารย์ Lee An-Ti
8. วิทยาลัยน่าน
8.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
รักจุล
1) อาจารย์พลกฤต
กันใจแก้ว
2) อาจารย์ภัทรสุดา
3) อาจารย์วิวัฒน์
โล่หิรัญ
วงศ์แสนศรี
4) อาจารย์สถิต
5) อาจารย์สิริวิมล
อินผ่อง
8.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต...//
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