
ต ำแหน่งทำงวชิำกำรที่เสนอขอ/สำขำวชิำ

 ( ที่เสนอขอ )

1. นางสาวปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผศ./ สัตวศาสตร์
2. นายรุ่ง หมลู้อม ผศ./ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
3. นางสาวนภาพร ดีสนาม ผศ./ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
4. นางรุ่งทิวา กองเงิน ผศ./ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

5. นางธญัทิพย์ ศิริพรอคัรชยั ผศ./ การจดัการ

6. นายสุรกานต์ จนัทรวงค์ ผศ./ สถาปัตยกรรมภายใน

7. นางสุจติรา จนีะวงษ์ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
8. ผศ.อเุทน ค านาน รศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
9. นายพินิจ เนื่องภิรมย์ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
10. นายชาญยทุธ์ กาญจนพิบูลย์ ผศ./ เทคโนโลยไีฟฟ้า
11. นายสมนึก เครือสอน ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
12. นายวรรณกร พรหมอารีย์ ผศ./ เทคโนโลยไีฟฟ้า
13. นายเกรียงไกร ธารพรศรี ผศ./ วศิวกรรมอตุสาหการ
14. นายพงศกร สุรินทร์ ผศ./ วศิวกรรมอตุสาหการ
15. นายมานะ ทะนะอน้ ผศ./ ครุศาสตร์ไฟฟ้า
16. นายพิเชษฐ เหมยค า ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
17. นายจกัรกฤษณ์ เคลือบวงั ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
18. นายปรีชา มหาไม้ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า

   -

1. นายพายพั เกตุชั่ง ผศ./ คณิตศาสตร์
2. ผศ.เริงนภรณ์ โมพ้วง รศ./ เคมี
3. นางนงนุช เกตุ้ย ผศ./ วทิยาการคอมพิวเตอร์
4. นางสาวรัตนาพร นรรัตน์ ผศ./ ฟิสิกส์
5. ผศ.เอมอร ไชยโรจน์ รศ./ เคมี
6. นายวโิรจน์ มงคลเทพ ผศ./ สถติิ

7. นายวษิณุ ชา้งเนียม ผศ./ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
8. นางชติุสร แกว้บรรจง ผศ./ เศรษฐศาสตร์

         คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

         คณะวศิวกรรมศำสตร์

         วทิยำลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยำกำร

2 อยู่ในระหวำ่งกำรประเมินผลงำนทำง
วชิำกำร

         คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโนยกีำรเกษตร

         คณะบริหำรธรุกิจและศิลปศำสตร์

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำร

ที่ กำรด ำเนินกำร ชื่อ - สกุล

1 อยู่ในระหวำ่งกำรประเมินผลกำรสอน          คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโนยกีำรเกษตร

         คณะบริหำรธรุกิจและศิลปศำสตร์



9. นายวรเชษฐ์ หวานเสียง ผศ./ วศิวกรรมอตุสาหการ
10. นายบรรเจดิ แสงจนัทร์ ผศ./ วศิวกรรมอตุสาหการ
11. นายวรีะยทุธ หล้าอมรชยักลุ ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล
12. นายจกัรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกลุ ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล
13. นายจตุรงค์ แป้นพงษ์ ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล
14. นายอนนท์ น าอนิ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
15. นายณรงค์ เมตไตรพันธ์ ผศ./ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
16. นางสาวกนัยาพร ไชยวงศ์ ผศ./ เทคโนโลยเีคร่ืองกล
17. นายระบิน ปาลี ผศ./ เทคโนโลยโีทรคมนาคม
18. ผศ.วเิชษฐ ทิพยป์ระเสริฐ รศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
7. นายอศัวนิ คุณาแจม่จรัส ผศ./ วศิวกรรมโยธา
8. นายสนิท ขวญัเมอืง ผศ./ ครุศาสตร์เคร่ืองกล

19. นางสาวตยานิตย์ มติร์แปง ผศ./ อญัมณีและเคร่ืองประดับ
20. นายธนากร สร้อยสุวรรณ ผศ./ สถาปัตยกรรม

21. นายอดิศร กวาวสิบสาม ผศ./ อเิล็กทรอนิกส์
3 ประชุมสภำมหำวทิยำลยั

-

-

-

-
4 แตง่ตั้ง

1. นางชนิานาฏ วทิยาประภากร ผศ./ วทิยาศาสตร์

2. นายระพินทร์ ขดัปิก ผศ./ วศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์
3. นางสาวกลุทรัพย์ ผ่องศรีสุข ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล
4. วา่ที่ร้อยตรีประกาศิต ศรีทะแกว้ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
5. นายน  ามนต์ โชติวศิรุต ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล

6. นางฐิตินันท์ กมุาร ผศ./ การบัญชี
7. นางอฉัราภรณ์ พูลยิ่ง ผศ./ การบัญชี
8. นางกนกวรรณ เวชกามา ผศ./ บริหารธรุกจิ

9. ผศ.วาสนา สายมา รศ./ เทคโนโลยอีอกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม

ข้อมูล ณ วนัที่ 19 ธนัวาคม 2559

        คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร

        คณะวศิวกรรมศำสตร์

        คณะบริหำรธรุกิจและศิลปศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

          คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

          วทิยำลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยำกำร

       คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร

       คณะบริหำรธรุกิจและศิลปศำสตร์

        คณะวศิวกรรมศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

2 อยู่ในระหวำ่งกำรประเมินผลงำนทำง
วชิำกำร

         คณะวศิวกรรมศำสตร์


