
ท ำเนียบนักวิจัย                           
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก   

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
โทรศัพท์ 038-358142 ต่อ 8508 - 8510  

E-mail: irdi@rmutto.ac.th 



นำงสำวกรณัฏฐ์  นำคภบิำล 
 

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

ต ำแหน่งปัจจุบัน 
  

อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   คณะคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

วศิกรรมเกษตรและเทคโนโลย,ี 
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี
หลังการเกบ็เกีย่ว 

 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 





 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวขวัญชีวำ   ไตรพิริยะ 
 
 

สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสมัพันธ์  คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำยจิรวัฒน์ สิตรำนนท ์
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 
อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีพลังงาน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เทคโนโลยีพลังงาน 

 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงณชภัทร    พิชญมหุตม์ 
 

สาขาเศรษฐศาสตร์   คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาเศรษฐศาสตร์   
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

บริหารธุรกิจเกษตร, เศรษฐศาสตร์ 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำยณรงค์ ชัยสงเครำะห์ 
 

สาขาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมเคมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

 วิศกรรมเคมี 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวทิพวรรณ  มีพึ่ง 
 

สาขาระบบสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 
อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   คณะคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

วิศกรรมเกษตรและเทคโนโลยี, 
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว 

 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำยนรำธิป   ทับทัน 
 

สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง การอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมและชุมชน 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 
นำงสำวนันทพร พึ่งสังวร 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำยบุญญวัฒน ์อักษรกิตต์ิ 
 

สาขาการจัดการการบิน   สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการการบิน   
สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

การตลาด, การจัดการ, การบริหารการบิน 
 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวบุณฑริกำ  ขุนวิมล 
 

สาขาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

      ภาษาไทย วรรณกรรม วรรณคดี 

 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวบุปผำ   ภิภพ 
 

สาขาวิชาการจัดการ   คณะเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ   
คณะเทคโนโลยีสังคม 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

        การจัดการ 

 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำยปรีชำ  ค ำมำดี 
 

สาขาการจัดการการบิน คณะสถาบันเทคโนโลยีการบิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาการจดัการการบิน  
คณะสถาบันเทคโนโลยีการบิน 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

      การจัดการ 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวปิยธิดำ   ต.ไชยสุวรรณ 
 

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

             คณิตศาสตร์ และสถิติ 

 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวพรจิต พีระพัฒนกุล 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม    
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรม
พื้นถิ่น อนุรักษ์สถาปัตยกรรม Universal 
Design 

 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำยพุทธชน   อนุรักษ์ 
 

สาขาการจัดการการบิน   สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาการจดัการการบิน 
สถาบันเทคโนโลยีการบนิ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

การจัดการการบิน การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมการจดัประชุมและ
นิทรรศการ 

 

 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงเพียงขวัญ เครือภู่ 
 

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

วัสดุศาสตร์/เทคโนโลยีวัสด,ุ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำยมนตรี  เรืองสิงห ์
 

       สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ   
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม, 
เทคโนโลยีชีวภาพ 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวรักษ์   ห้วยเรไร 
 

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป   คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป  
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ การให้ค าปรึกษา 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวรุ่งอรุณ   ดอนจันทร์ทอง 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช  คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เทคโนโลยีการผลิตพืช, พืชศาสตร์ 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวละอองดำว ว่องเอกลักษณ์ 
 

สาขาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยี        
การจัดการและพัฒนาผลติภณัฑ์  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร, 
การแปรรูปอาหาร, ระบบคอลลอยดใ์น
อาหาร, โภชนาการและการย่อยอาหารใน
สภาวะจ าลองนอกร่างกาย และการจัดการ
ความปลอดภัยอาหาร 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำววรภีรณ์   รัตนิสสัย 
 

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เทคโนโลยพีลังงาน, วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวศนียำ  พันธ์ศรี 
 

สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสมัพันธ์   
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยี         
การโฆษณาและประชาสมัพันธ์                
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลย ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

     เทคโนโลยโีฆษณาและประชาสัมพันธ์ 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวศิริวรรณ์  สุขประเสริฐ 
 

สาขาการบัญชี  คณะคณะเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาการบญัชี        
คณะเทคโนโลยีสังคม 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

                  การบัญชี 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำยสมทบ  สันตเิบ็ญจกุล 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (แผนกเคมี)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (แผนกเคมี)        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ควำมเชี่ยวชำญ 
วัสดุศาสตร์/เทคโนโลยีวัสด ุ

 
 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำยสมพงษ์  อัศวริยธิปัติ 
 

สาขาการจัดการบิน  สถาบันเทคโนโลยีการบิน   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบิน   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

อุตสาหกรรมบริหารและการบริการ 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นางสาวอนันทญา   แสนสวสัดิ์ 
 

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

จุลชีววิทยา 
 



 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นางกนกพร  เกาะมั่น (ลิม้พรวกิลุ) 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวจินตนำ  เพชรมณีโชติ 
 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ                                   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

จุลชีววิทยา 
 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวจิรำนุช   ยวงทอง 
 

สาขาการบัญชี   คณะเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาการบญัชี       
คณะเทคโนโลยีสังคม 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

การบัญชี 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำยพงศพ์ัฒน ์สิงห์ศรี 
สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นางสาวมนีนภา   รักษ์หิรัญ 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

คณะเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีสังคม 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ, 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร,์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นางสาวรัตติกาล   เสนน้อย 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก 
 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช  คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์ 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวรัตนำกร   กฤษณชำญดี 
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีการผลติ
พืช  คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เกษตรศาสตร์, เทคโนโลยีการผลิตพืช, พืช
ศาสตร์, เทคโนโลยีการเกษตร, โรคพืช
วิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวรุศมำ มฤบด ี
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช     

คณะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช              
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เกษตรศาสตร์, เทคโนโลยีการผลิตพืช, พืช
ศาสตร์, เทคโนโลยีการเกษตร 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำยวชิรธร   จันทร์ชมภู 
 

สาขาระบบสารสนเทศ  คณะคณะเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาระบบสารสนเทศ  
คณะเทคโนโลยีสังคม 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เทคโนโลยีโลจิสติกสแ์ละการจัดการระบบขนสง่, 
ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี
โฆษณาและประชาสมัพันธ์, ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำววิริยำ   นิตย์ธรีำนนท์ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, 
อณูชีววิทยา 

 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นายวีระ  สุภะ 
 

สาขาเทคโนโลยีมัลตมิีเดยี    
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย   คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำยศุภสิทธิ์  ประเสริฐลำภ 
 

สาขาวิศวกรรมเกษตร    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมเกษตร   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

วิศวกรรมเกษตร 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำยสำโรช   หว่ำงนุ่ม 
สาขาระบบสารสนเทศ    

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาระบบสารสนเทศ   
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 



 

ประวัติและผลงำนวิชำกำร 
 

นำงสำวสภุิญญำ   แย้มรัตน ์
 

สาขาศิลปศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
 

 ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าสาขาศิลปศาสตร์    
คณะเทคโนโลยีสังคม 

ควำมเชี่ยวชำญ 
 

ภาษาไทย 


