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สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. รองศาสตราจารยสมชาย  องคประเสรฐิ  

ความเช่ียวชาญ  ปฐพศีาสตรทั่วไป การอนุรักษดนิ การเกษตรที่สูง การใชสารคลอเรตในสวนลําไย 

สถานที่ตดิตอ  ภาควชิาทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม คณะผลติกรรมการเกษตร 

หมายเลขโทรศัพท 0-5349-8164 

e-mail:  chai@mju.ac.th 
 

2.  รองศาสตราจารยประวติร  พุทธานนท  

ความเช่ียวชาญ  การปรับปรุงพันธุพชื และสถติิ 

สถานที่ตดิตอ  ภาควชิาพืชไร คณะผลติกรรมการเกษตร หมายเลขโทรศัพท 0-5387-3596                   

e-mail: prawit@mju.ac.th 
 

3.  รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร  พงศศุภสมทิธิ์ 

ความเช่ียวชาญ ปรับปรุงพันธุพชื 

สถานที่ตดิตอ ภาควชิาพืชไร คณะผลติกรรมการเกษตร หมายเลขโทรศัพท 0-5387-3404                        

e-mail: siriporn@mju.ac.th 
 

4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฏ ี  

ความเช่ียวชาญ การพัฒนาพลังงานทดแทน 

สถานที่ตดิตอ ภาควชิาพืชไร คณะผลติกรรมการเกษตร หมายเลขโทรศัพท 0-5387-3402                          

e-mail: natthawu@mju.ac.th 
 

5.  ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย  

ความเช่ียวชาญ การขยายพันธุไมผล การตัดแตงกิง่ไมผล การผลติลําไยนอกฤด ูผลติมะมวง ลิ้นจ่ี  

สถานที่ตดิตอ สาขาไมผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลติกรรมการเกษตร หมายเลขโทรศัพท 0-5387-3387     

e-mail: pawin@mju.ac.th 
 

6.  รองศาสตราจารย ดร.นพมณี  โทบญุญานนท  

ความเช่ียวชาญ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พชื ระบบไบโอรแีอคเตอรจมช่ัวคราว การบรหิารโครงการวิจัย 

สถานที่ตดิตอ คณะวทิยาศาสตร หมายเลขโทรศัพท 0-5349-8179  

e-mail: nopmanee@mju.ac.th 
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7.  รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ  

ความเช่ียวชาญ Ruminant Nutrition การผลิตโคนม-โคเนื้อ  

สถานที่ตดิตอ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท 0-5335-3831-4 

e-mail: yanin@mju.ac.th 
 

8.  รองศาสตราจารย ดร.สมปอง  สรวมศิริ  

ความเช่ียวชาญ การผลติสัตว อาหารสัตว 

สถานที่ตดิตอ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท 0-5335-3831-4 

e-mail: sompong@mju.ac.th 
 

9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสทุธิ ์ เนียมทรัพย  

ความเช่ียวชาญ สัตวศาสตร โคนม และโคเนื้อ 

สถานที่ตดิตอ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท 0-5335-3831-4 

e-mail: pisoot@mju.ac.th 
 

10.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภากร  ธาราฉาย  

ความเช่ียวชาญ โภชนศาสตรสตัวปก การใชสมุนไพรในสัตว และปกษวีทิยา 

สถานที่ตดิตอ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท 0-5335-3831-4 

e-mail: tarachai@mju.ac.th 
 

11. รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์  เมงอําพัน  

ความเช่ียวชาญ การเพาะขยายและปรับปรุงพันธุปลา 

สถานที่ตดิตอ คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา หมายเลขโทรศัพท 0-5387-3470-2 

e-mail: kriangsakm@mju.ac.th; kriang12@yahoo.com 
 

12.  รองศาสตราจารย ดร.นิวุฒิ  หวงัชัย  

ความเช่ียวชาญ อาหารปลา คุณภาพน้ําในบอเลี้ยงปลา 

สถานที่ตดิตอ คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา หมายเลขโทรศัพท 0-5387-3470-2 

e-mail: niwoot@mju.ac.th; niwoot@yahoo.com 
 

13.  รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  ขามสี ่  

ความเช่ียวชาญ วทิยาการหลงัการเก็บเกี่ยวผลผลติพืชสวน 

สถานที่ตดิตอ คณะวศิวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร หมายเลขโทรศัพท 0-5387-8113 

e-mail: yongyut@mju.ac.th 
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14.  ผูชวยศาสตราจารยธรีะพงษ  สวางปญญางกูร  

ความเช่ียวชาญ การนําประโยชนกลับคนืจากของเสยี การผลติปุยอนิทรยีแบบไมพลกิกลับกอง 

สถานที่ตดิตอ คณะวศิวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร หมายเลขโทรศัพท 0-5387-8113 

e-mail: teerapongs@mju.ac.th 
 

15.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จาตพุงศ  วาฤทธิ์  

ความเช่ียวชาญ วศิวกรรมอาหาร การแปรรูปอาหารดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา ไมโครเวฟอนิฟาเรด Food safety 

สถานที่ตดิตอ คณะวศิวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร หมายเลขโทรศัพท 0-5387-8113 

e-mail: jatuphong@mju.ac.th 
 

16.  รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ ์ ศรเีงินยวง  

ความเช่ียวชาญ นเิวศวทิยาปาไม การจัดการทรัพยากรตามหลกัภูมิสงัคม 

สถานที่ตดิตอ คณะสถาปตยกรรมและออกแบบสิ่งแวดลอม หมายเลขโทรศัพท 0-5387-3363 

e-mail: kriangsa@mju.ac.th 
 

17.  รองศาสตราจารย ดร.อรทัย  มิง่ธพิล  

ความเช่ียวชาญ การประเมนิสถานภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตโิดยชุมชนมสีวนรวม 

(Action Research) 

สถานที่ตดิตอ คณะสถาปตยกรรมและออกแบบสิ่งแวดลอม หมายเลขโทรศัพท 0-5387-3363 

e-mail: orathai@mju.ac.th 
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สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

1.  รองศาสตราจารย ดร.ประเสรฐิ  จรรยาสุภาพ  

ความเช่ียวชาญ เศรษฐศาสตร การจัดการ สหกรณ 

สถานที่ตดิตอ คณะเศรษฐศาสตร หมายเลขโทรศัพท 0-5387-5601-2 

e-mail: prasert@mju.ac.th 
 

2.  รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ  ปญญาวดี  

ความเช่ียวชาญ เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

สถานที่ตดิตอ คณะเศรษฐศาสตร หมายเลขโทรศัพท 0-5387-5601-2 

e-mail: nong@mju.ac.th 
 

3.  รองศาสตราจารย ดร.ศิริพร  กริตกิารกลุ   

ความเช่ียวชาญ เศรษฐศาสตร 

สถานที่ตดิตอ คณะเศรษฐศาสตร หมายเลขโทรศัพท 0-5387-5601-2 

e-mail: siripornk@mju.ac.th 
 

4.  รองศาสตราจารยรังสรรค  จันตะ   

ความเช่ียวชาญ วฒันธรรมชุมชน ภาษาและวฒันธรรม คติชนวทิยา(Folklore) ภาษาและวรรณกรรมลานนา 

สถานที่ตดิตอ คณะศลิปศาสตร หมายเลขโทรศัพท 0-5387-3288, 0-5387-3293 

e-mail: rangson@mju.ac.th 
 

5.  รองศาสตราจารยออมทิพย  เมฆรักษาวนิช แคมป   

ความเช่ียวชาญ การสื่อสารการพัฒนา 

สถานที่ตดิตอ คณะศลิปศาสตร หมายเลขโทรศัพท 0-5387-3288, 0-5387-3293 

e-mail: omtip@mju.ac.th 
 

6.  รองศาสตราจารยจําเนียร  บุญมาก  

ความเช่ียวชาญ การตลาด (การวางแผนการตลาด การวเิคราะหตลาด กลยทุธการตลาด)                   

การจัดการธรุกิจ SMEs และธรุกจิชุมชน 

สถานที่ตดิตอ คณะบรหิารธรุกจิ หมายเลขโทรศัพท 0-5387-3280-2, 0-5387-3267-8 

e-mail: jamnian@mju.ac.th 
 

7. รองศาสตราจารยดลกร  ขวญัคํา   

ความเช่ียวชาญ การตลาด การจัดการ 

สถานที่ตดิตอ คณะบรหิารธรุกจิ หมายเลขโทรศัพท 0-5387-3280-2, 0-5387-3267-8 

e-mail: donlakorn@mju.ac.th 
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