
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่เสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ที่เสนอขอ )

1. นายวิโรจน์ มงคลเทพ ผศ./ สถิติ
2. นางสาวรัตนาพร นรรัตน์ ผศ./ ฟสิิกส์
3. นางสาวปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผศ./ สัตวศาสตร์

4. นางชุติสร แก้วบรรจง ผศ./ เศรษฐศาสตร์

5. นายธนากร สร้อยสุวรรณ ผศ./ สถาปัตยกรรม

6. นางสุจิตรา จีนะวงษ์ ผศ./ วิศวกรรมไฟฟา้
7. นายจักรพนัธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
8. นายจตุรงค์ แป้นพงษ์ ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
9. นายระบิน ปาลี ผศ./ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
10. นายณรงค์ เมตไตรพนัธ์ ผศ./ วิศวกรรมคอมพวิเตอร์
11. นายอนนท์ น าอิน ผศ./ วิศวกรรมไฟฟา้
12. นางสาวกันยาพร ไชยวงศ์ ผศ./ เทคโนโลยีเคร่ืองกล
13. ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รศ./ วิศวกรรมไฟฟา้

14. นายอดิศร กวาวสิบสาม ผศ./ อิเล็กทรอนิกส์

1. นายสิริวัฒก์ สัมมนานิธิ ผศ./ เทคโนโลยีภมูิทัศน์
2. ผศ.สวาท สายปาระ รศ./ ชีววิทยา
3. นางชินานาฏ วิทยาประภากร ผศ./ วิทยาศาสตร์
4. ผศ.จุฑามาศ ถิระสาโรจ รศ./ อุตสาหกรรมเกษตร
5. นายพายัพ เกตุชั่ง ผศ./ คณิตศาสตร์
6. ผศ.เริงนภรณ์ โม้พวง รศ./ เคมี
7. นางนงนุช เกตุ้ย ผศ./ วิทยาการคอมพวิเตอร์

8. นางฐิตินันท์ กุมาร ผศ./ การบัญชี
9. นางอัฉราภรณ์ พลูยิ่ง ผศ./ การบัญชี
10. ผศ.เปรมศักด์ิ อาษากิจ รศ./ การตลาด
11. นางกนกวรรณ เวชกามา ผศ./ บริหารธุรกิจ
12. นางณภทัร ทิพย์ศรี ผศ./ การจัดการ
13. นางสาวกัญฐณา ดิษฐ์แก้ว ผศ./ การบัญชี

14. นายวรเชษฐ์ หวานเสียง ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
15. นางสาวกุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
16. นายภาคภมูิ จารุภมูิ ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
17. นายบรรเจิด แสงจันทร์ ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
18. ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต ศรีทะแก้ว ผศ./ วิศวกรรมไฟฟา้
19. นายน  ามนต์ โชติวิศรุต ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
20. นายวีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
21. นายระพนิทร์ ขัดปีก ผศ./ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

         คณะศิลปกรรมและสถำปตัยกรรมศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

         วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

2       อยู่ในระหว่ำงกำรประเมิน        
ผลงำนทำงวิชำกำร

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ที่ กำรด ำเนินกำร ชื่อ - สกุล

1         อยู่ในระหว่ำงกำรประเมิน       
    ผลกำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์



22. นางสาวตยานิตย์ มิตร์แปง ผศ./ อัญมณีและเคร่ืองประดับ
23. นายสืบพงศ์ จรรย์สืบศรี ผศ./ สถาปัตยกรรม
24. ผศ.วาสนา สายมา รศ./ เทคโนโลยีออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

3 ประชมุสภำมหำวิทยำลัย
1. รศ.ดร.อนุชา จันทรบูรณ์ ศ./ พชืศาสตร์
2. นางพรพมิล จุลพนัธ์ ผศ./ ประมง
3. นายศราวุธ พั วป้อง ผศ./ คณิตศาสตร์
4. นายกฤษดา กาวีวงศ์ ผศ./ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5. นางณิฐิมา เฉลิมแสน ผศ./ สัตวศาสตร์

6. นายเผด็จ ทุกข์สูญ ผศ./ การตลาด
7. นายราเชนทร์ ชูศรี ผศ./ การจัดการ
8. นายสรศักด์ิ เชี่ยวชาญ ผศ./ ภาษาไทย
9. นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย์ ผศ./ การตลาด
10. นายรัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร ผศ./ บริหารธุรกิจ

11. นายณรงค์ฤทธิ์ พมิพค์ าวงศ์ ผศ./ วิศวกรรมไฟฟา้
12. นางบัญจรัตน์ โจลานันท์ รศ./ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

13. นางเยาวนาถ นรินทร์สรศักด์ิ ผศ./ เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ์
14. นายชัยวัฒน์ ค าฝ้ัน ผศ./ ทัศนศิลป์
15. นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผศ./ ส่ิงทอและเคร่ืงประดับ

4 แตง่ตั้ง

ขอ้มูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559

        คณะวิศวกรรมศำสตร์

        คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปตัยกรรมศำสตร์

          คณะศิลปกรรมและสถำปตัยกรรมศำสตร์

       คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

       คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

        คณะวิศวกรรมศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปตัยกรรมศำสตร์

        คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร


