
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่เสนอขอ/สำขำวิชำ

 ( ที่เสนอขอ )

1. ผศ.เริงนภรณ์ โม้พวง รศ./ เคมี

2. นางนงนชุ เกตุ้ย ผศ./ วทิยาการคอมพิวเตอร์

3. นายวโิรจน์ มงคลเทพ ผศ./ สถิติ

4. นางสาวรัตนาพร นรรัตน์ ผศ./ ฟิสกิส์

5. นางสาวปิยมาสฐ์ ตณัฑ์เจริญรัตน์ ผศ./ สตัวศาสตร์

6. นางชตุสิร แก้วบรรจง ผศ./ เศรษฐศาสตร์

7. นายธนากร สร้อยสวุรรณ ผศ./ สถาปัตยกรรม

8. นายน า้มนต์ โชตวิศิรุต ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล

9. นายวรีะยทุธ หล้าอมรชยักลุ ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล

10. นายประกาศติ ศรีทะแก้ว ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า

11. นางสจิุตรา จีนะวงษ์ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า

12. นายจกัรพนัธ์ ถาวรงามยิง่สกลุ ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล

13. นายจตรุงค์ แป้นพงษ์ ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล

14. นายระบนิ ปาลี ผศ./ เทคโนโลยีโทรคมนาคม

15. นายระพินทร์ ขดัปีก ผศ./ วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

16. นายอดศิร กวาวสบิสาม ผศ./ อิเลก็ทรอนิกส์

1. นายสริิวฒัก์ สมัมนานิธิ ผศ./ เทคโนโลยีภมิูทศัน์

2. ผศ.สวาท สายปาระ รศ./ ชีววทิยา

3. นางชินานาฏ วทิยาประภากร ผศ./ วทิยาศาสตร์

4. ผศ.จฑุามาศ ถิระสาโรจ รศ./ อตุสาหกรรมเกษตร

5. นายพายพั เกตชุัง่ ผศ./ คณิตศาสตร์

6. นางฐิตนินัท์ กมุาร ผศ./ การบญัชี

7. นางอฉัราภรณ์ พลูยิง่ ผศ./ การบญัชี

8. ผศ.เปรมศกัดิ์ อาษากิจ รศ./ การตลาด

9. นางกนกวรรณ เวชกามา ผศ./ บริหารธุรกิจ

10. นางณภทัร ทพิย์ศรี ผศ./ การจดัการ

11. นางสาวกญัฐณา ดษิฐ์แก้ว ผศ./ การบญัชี

12. นายวรเชษฐ์ หวานเสยีง ผศ./ วศิวกรรมอตุสาหการ

13. นางสาวกลุทรัพย์ ผอ่งศรีสขุ ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล

14. นายภาคภมิู จารุภมิู ผศ./ วศิวกรรมอตุสาหการ

15. นายบรรเจิด แสงจนัทร์ ผศ./ วศิวกรรมอตุสาหการ

16. นางสาวตยานิตย์ มิตร์แปง ผศ./ อญัมณีและเคร่ืองประดบั

17. นายสบืพงศ์ จรรย์สบืศรี ผศ./ สถาปัตยกรรม
18. ผศ.วาสนา สายมา รศ./ เทคโนโลยีออกแบบผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม

สรปุการด าเนนิการเกีย่วกบัการขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ

ที่ กำรด ำเนินกำร ช่ือ - สกุล

1         อยู่ในระหว่ำงกำรประเมิน           
ผลกำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยกีำรเกษตร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

         วิทยำลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยำกำร

2       อยู่ในระหว่ำงกำรประเมิน        
ผลงำนทำงวิชำกำร

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยกีำรเกษตร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

          คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์



ต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่เสนอขอ/สำขำวิชำ

 ( ที่เสนอขอ )

3 ประชุมสภำมหำวิทยำลัย

1. รศ.ดร.อนชุา จนัทรบรูณ์ ศ./ พืชศาสตร์

2. นางพรพิมล จลุพนัธ์ ผศ./ ประมง

3. นายศราวธุ พัว้ป้อง ผศ./ คณิตศาสตร์

4. นายกฤษดา กาววีงศ์ ผศ./ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5. นางณิฐิมา เฉลมิแสน ผศ./ สตัวศาสตร์

6. นายเผดจ็ ทกุข์สญู ผศ./ การตลาด

7. นายราเชนทร์ ชศูรี ผศ./ การจดัการ

8. นายสรศกัดิ์ เช่ียวชาญ ผศ./ ภาษาไทย

9. นางสาวอจัฉราพร แปลงมาลย์ ผศ./ การตลาด

10. นายรัฐนนัท์ พงศ์วริิทธ์ิธร ผศ./ บริหารธุรกิจ

11. นายณรงค์ฤทธ์ิ พิมพ์ค าวงศ์ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า

12. นางบญัจรัตน์ โจลานนัท์ รศ./ วศิวกรรมสิง่แวดล้อม

13. นางเยาวนาถ นรินทร์สรศกัดิ์ ผศ./ เทคโนโลยีบรรจภุณัฑ์

14. นายชยัวฒัน์ ค าฝัน้ ผศ./ ทศันศลิป์
15. นายไพโรจน์ วรพจน์พรชยั ผศ./ สิง่ทอและเคร่ืงประดบั

4 แต่งตัง้

ข้อมูล ณ วันที ่16 พฤษภาคม 2559

ที่ กำรด ำเนินกำร ช่ือ - สกุล

        คณะวิศวกรรมศำสตร์

        คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

       คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร

       คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

        คณะวิศวกรรมศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

        คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร


