
ต ำแหนง่ทำงวชิำกำรทีเ่สนอขอ/สำขำวชิำ

 ( ทีเ่สนอขอ )

1. ผศ.เรงินภรณ์ โมพ้วง รศ./ เคมี

2. นางนงนุช เกตุย้ ผศ./ วทิยาการคอมพวิเตอร์

3. นายวโิรจน์ มงคลเทพ ผศ./ สถติิ

4. นางสาวรัตนาพร นรรัตน์ ผศ./ ฟิสกิส์

5. นางสาวปิยมาสฐ์ ตัณฑเ์จรญิรัตน์ ผศ./ สตัวศาสตร์

6. นายธนากร สรอ้ยสวุรรณ ผศ./ สถาปัตยกรรม

7. นายน ้ามนต์ โชตวิศิรุต ผศ./ วศิวกรรมเครือ่งกล

8. นายวรีะยทุธ หลา้อมรชยักลุ ผศ./ วศิวกรรมเครือ่งกล

9. นายประกาศติ ศรทีะแกว้ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า

10. นางสจุติรา จนีะวงษ์ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า

11. นายจักรพันธ์ ถาวรงามยิง่สกลุ ผศ./ วศิวกรรมเครือ่งกล

12. นายจตรุงค์ แป้นพงษ์ ผศ./ วศิวกรรมเครือ่งกล

13. นายระบนิ ปาลี ผศ./ เทคโนโลยโีทรคมนาคม

14. นายระพนิทร์ ขดัปีก ผศ./ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

15. นายอดศิร กวาวสบิสาม ผศ./ อเิล็กทรอนกิส์

1. รศ.ดร.อนุชา จันทรบรูณ์ ศ./ พชืศาสตร์

2. นายกฤษดา กาววีงศ์ ผศ./ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

3. นายศราวธุ พัว้ป้อง ผศ./ คณติศาสตร์

4. นายสริวิัฒก์ สมัมนานธิิ ผศ./ เทคโนโลยภีมูทัิศน์

5. ผศ.สวาท สายปาระ รศ./ ชวีวทิยา

6. นางชนิานาฏ วทิยาประภากร ผศ./ วทิยาศาสตร์

7. นางณฐิมิา เฉลมิแสน ผศ./ สตัวศาสตร์

8. ผศ.จฑุามาศ ถริะสาโรจ รศ./ อตุสาหกรรมเกษตร

9. นายพายัพ เกตชุัง่ ผศ./ คณติศาสตร์

10. นางฐตินัินท์ กมุาร ผศ./ การบญัชี

11. นางอัฉราภรณ์ พูลยิง่ ผศ./ การบญัชี

12. ผศ.เปรมศักดิ์ อาษากจิ รศ./ การตลาด

13. นางกนกวรรณ เวชกามา ผศ./ บรหิารธรุกจิ

14. นายสรศักดิ์ เชีย่วชาญ ผศ./ ภาษาไทย

15. นายรัฐนันท์ พงศว์ริทิธิธ์ร ผศ./ บรหิารธรุกจิ

16. นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย์ ผศ./ การตลาด

17. นางณภัทร ทพิยศ์รี ผศ./ การจัดการ

18. นางสาวกัญฐณา ดษิฐแ์กว้ ผศ./ การบญัชี

19. นางบญัจรัตน์ โจลานันท์ รศ./ วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม

20. นายวรเชษฐ์ หวานเสยีง ผศ./ วศิวกรรมอตุสาหการ

21. นายณรงคฤ์ทธิ์ พมิพค์ าวงศ์ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า

22. นางสาวกลุทรัพย์ ผอ่งศรสีขุ ผศ./ วศิวกรรมเครือ่งกล

23. นายภาคภมูิ จารุภมู ิ ผศ./ วศิวกรรมอตุสาหการ

24. นายบรรเจดิ แสงจันทร์ ผศ./ วศิวกรรมอตุสาหการ

25. นางเยาวนาถ นรนิทรส์รศักดิ์ ผศ./ เทคโนโลยบีรรจภัุณฑ์

26. นายไพโรจน์ วรพจนพ์รชยั ผศ./สิง่ทอและเครืง่ประดับ

27. นายชยัวัฒน์ ค าฝ้ัน ผศ./ ทัศนศลิป์

28. นางสาวตยานติย์ มติรแ์ปง ผศ./ อัญมณีและเครือ่งประดับ

29. นายสบืพงศ์ จรรยส์บืศรี ผศ./ สถาปัตยกรรม
30. ผศ.วาสนา สายมา รศ./ เทคโนโลยอีอกแบบผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม

3 ประชุมสภำมหำวทิยำลยั

1. นางพรพมิล จลุพันธ์ ผศ./ ประมง

2. นายเผด็จ ทกุขส์ญู ผศ./ การตลาด

3. นายราเชนทร์ ชศูรี ผศ./ การจัดการ

-

-

4 แตง่ต ัง้

1. ผศ.วันเพ็ญ จติรเจรญิ รศ./ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

2. นางสาวพรรณพร กลุมา ผศ./ ชวีวทิยา

3. นายอมรชยั ลอ้ทองค า ผศ./ ประมง

4. นายสรุพงศ์ บางพาน ผศ./ วศิวกรรมอตุสาหการ

5. นายเอกชยั ชยัดี ผศ./วศิวกรรมไฟฟ้า

-

6. ผศ.ตระกลูพันธ์ พัชรเมธา รศ./ ออกแบบอตุสาหกรรม

ขอ้มลู ณ วันที ่25 เมษายน 2559

สรปุกำรด ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรขอก ำหนดต ำแหนง่ทำงวชิำกำร

ที่ กำรด ำเนนิกำร ชือ่ - สกลุ

1         อยูใ่นระหวำ่งกำรประเมนิ    

       ผลกำรสอน

         คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโนยกีำรเกษตร

         คณะบรหิำรธุรกจิและศลิปศำสตร์

         คณะศลิปกรรมและสถำปตัยกรรมศำสตร์

         คณะวศิวกรรมศำสตร์

2       อยูใ่นระหวำ่งกำรประเมนิ      

  ผลงำนทำงวชิำกำร

         คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโนยกีำรเกษตร

         คณะบรหิำรธุรกจิและศลิปศำสตร์

         คณะวศิวกรรมศำสตร์

         วทิยำลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยำกำร

        คณะวศิวกรรมศำสตร์

        คณะบรหิำรธุรกจิและศลิปศำสตร์

        คณะศลิปกรรมและสถำปตัยกรรมศำสตร์

          คณะศลิปกรรมและสถำปตัยกรรมศำสตร์

       คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรเกษตร

       คณะบรหิำรธุรกจิและศลิปศำสตร์

        คณะวศิวกรรมศำสตร์

        คณะศลิปกรรมและสถำปตัยกรรมศำสตร์

        คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรเกษตร


