
ต ำแหน่งทำงวชิำกำรทีเ่สนอขอ/สำขำวชิำ

 ( ทีเ่สนอขอ )

1. นางสาวปยิมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผศ./ สัตวศาสตร์
2. นายวโิรจน์ มงคลเทพ ผศ./ สถติิ

3. นางชติุสร แกว้บรรจง ผศ./ เศรษฐศาสตร์
4. นายวษิณุ ชา้งเนยีม ผศ./ ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์

5. นายธนากร สร้อยสุวรรณ ผศ./ สถาปตัยกรรม

6. นางสุจติรา จนีะวงษ์ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้
7. นายระบนิ ปาลี ผศ./ เทคโนโลยโีทรคมนาคม
8. นายณรงค์ เมตไตรพนัธ์ ผศ./ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
9. นางสาวกนัยาพร ไชยวงศ์ ผศ./ เทคโนโลยเีคร่ืองกล
10. ผศ.วเิชษฐ ทพิยป์ระเสริฐ รศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

11. นายอดิศร กวาวสิบสาม ผศ./ อเิล็กทรอนกิส์

1. นายสิริวฒัก์ สัมมนานธิิ ผศ./ เทคโนโลยภีมูทิศัน์
2. นางชนิานาฏ วทิยาประภากร ผศ./ วทิยาศาสตร์
3. ผศ.จฑุามาศ ถริะสาโรจ รศ./ อตุสาหกรรมเกษตร
4. นายพายพั เกตุชัง่ ผศ./ คณิตศาสตร์
5. ผศ.เริงนภรณ์ โมพ้วง รศ./ เคมี
6. นางนงนชุ เกตุ้ย ผศ./ วทิยาการคอมพวิเตอร์
8. นางสาวรัตนาพร นรรัตน์ ผศ./ ฟสิิกส์

9. นางฐิตินนัท์ กมุาร ผศ./ การบญัชี
10. นางอฉัราภรณ์ พลูยิง่ ผศ./ การบญัชี
11. ผศ.เปรมศักด์ิ อาษากจิ รศ./ การตลาด
12. นางกนกวรรณ เวชกามา ผศ./ บริหารธรุกจิ
13. นางสาวกญัฐณา ดิษฐ์แกว้ ผศ./ การบญัชี

14. นายวรเชษฐ์ หวานเสียง ผศ./ วศิวกรรมอตุสาหการ
15. นางสาวกลุทรัพย์ ผ่องศรีสุข ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล
16. นายภาคภมูิ จารุภมูิ ผศ./ วศิวกรรมอตุสาหการ
17. นายบรรเจดิ แสงจนัทร์ ผศ./ วศิวกรรมอตุสาหการ
18. วา่ทีร้่อยตรีประกาศิต ศรีทะแกว้ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

19. นายน า้มนต์ โชติวศิรุต ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล
20. นายวรีะยทุธ หล้าอมรชยักลุ ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล
21. นายระพนิทร์ ขดัปกี ผศ./ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

สรปุกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำร

ที่ กำรด ำเนินกำร ชือ่ - สกุล

1         อยูใ่นระหวำ่งกำรประเมนิ  
         ผลกำรสอน

         คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโนยกีำรเกษตร

         คณะบรหิำรธรุกิจและศิลปศำสตร์

         คณะศิลปกรรมและสถำปตัยกรรมศำสตร์

         คณะวศิวกรรมศำสตร์

         วทิยำลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยำกำร

2       อยูใ่นระหวำ่งกำรประเมนิ    
    ผลงำนทำงวชิำกำร

         คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโนยกีำรเกษตร

         คณะบรหิำรธรุกิจและศิลปศำสตร์

         คณะวศิวกรรมศำสตร์



22. นายจกัรพนัธ์ ถาวรงามยิง่สกลุ ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล
23. นายจตุรงค์ แปน้พงษ์ ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล
24. นายอนนท์ น้าอนิ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

25. นางสาวตยานติย์ มติร์แปง ผศ./ อญัมณีและเคร่ืองประดับ
26. ผศ.วาสนา สายมา รศ./ เทคโนโลยอีอกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

3 ประชมุสภำมหำวทิยำลยั
1. รศ.ดร.อนชุา จนัทรบรูณ์ ศ./ พชืศาสตร์
2. นายศราวธุ พั วปอ้ง ผศ./ คณิตศาสตร์
3. นายกฤษดา กาววีงศ์ ผศ./ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
4. นางณิฐิมา เฉลิมแสน ผศ./ สัตวศาสตร์
5. ผศ.สวาท สายปาระ รศ./ ชวีวทิยา

6. นายสรศักด์ิ เชีย่วชาญ ผศ./ ภาษาไทย
7. นางสาวอจัฉราพร แปลงมาลย์ ผศ./ การตลาด
8. นายรัฐนนัท์ พงศ์วริิทธิธ์ร ผศ./ บริหารธรุกจิ
9. นางณภทัร ทพิยศ์รี ผศ./ การจดัการ

10. นายณรงค์ฤทธิ์ พมิพค้์าวงศ์ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้
11. นางบญัจรัตน์ โจลานนัท์ รศ./ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

12. นางเยาวนาถ นรินทร์สรศักด์ิ ผศ./ เทคโนโลยบีรรจภุณัฑ์
13. นายชยัวฒัน์ ค้าฝ้ัน ผศ./ ทศันศิลป์
14. นายไพโรจน์ วรพจนพ์รชยั ผศ./ ส่ิงทอและเคร่ืงประดับ
25. นายสืบพงศ์ จรรยสื์บศรี ผศ./ สถาปตัยกรรม

4 แตง่ตัง้
1. นางพรพมิล จลุพนัธ์ ผศ./ ประมง

-

2. นายเผด็จ ทกุขสู์ญ ผศ./ การตลาด
3. นายราเชนทร์ ชศูรี ผศ./ การจดัการ

-

ขอ้มลู ณ วนัที ่11 กรกฎาคม 2559

        คณะวศิวกรรมศำสตร์

        คณะบรหิำรธรุกิจและศิลปศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปตัยกรรมศำสตร์

          คณะศิลปกรรมและสถำปตัยกรรมศำสตร์

       คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรเกษตร

       คณะบรหิำรธรุกิจและศิลปศำสตร์

        คณะวศิวกรรมศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปตัยกรรมศำสตร์

        คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรเกษตร


