
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ/สำขำวิชำ

 ( ท่ีเสนอขอ )

1. ผศ.เฉลมิพล ถนอมวงค์ รศ./อุตสาหกรรมเกษตร

2. นายกฤษดา กาววีงศ์ ผศ./ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3. นายอมรชัย ลอ้ทองค า ผศ./ ประมง

4. นางฐิตนิันท์ กมุาร ผศ./ การบัญชี

5. นางอัฉราภรณ์ พูลย่ิง ผศ./ การบัญชี

6. นายราเชนทร์ ชูศรี ผศ./ การจัดการ

7. นายไพโรจน์ วรพจนพ์รชัย ผศ./สิ่งทอและเคร่ืงประดับ

8. นายสริิวัฒก์ สัมมนานธิิ ผศ./ เทคโนโลยีภูมทิัศน์

9. นายชัยวัฒน์ ค าฝ้ัน ผศ./ ทัศนศลิป์

10. นางเยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ ผศ./ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

11. นายเอกชัย ชัยดี ผศ./วศิวกรรมไฟฟา้

1. ผศ.สุมติรา สุปนิราช รศ./ พชืศาสตร์

2. ผศ.วันเพ็ญ จติรเจริญ รศ./ วทิยาศาสตรืและเทคโนโลยีการอาหาร

3. นายรุ่ง หมูลอ้ม ผศ./ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

4. นางนภิา นาสนิพร้อม ผศ./ สัตวศาสตร์

6. นางเยาวลักษณ์ ค าแล ผศ./ คณิตศาสตร์

7. นางสาวธัญญรัตน์ จติรพรีะ ผศ./ คณิตศาสตร์

9. ผศ.สุภาพร รัตนาพันธุ์ รศ./ พชืศาสตร์

10. นายชากรณ์ ขันแกว้ ผศ./ สัตวศาสตร์

11. นายเกรียงศักดิ์ วัฒนวฑิรู ผศ./ คณิตศาสตร์

12. นายธวัชชัย ปัญญาติ๊บ ผศ./ คณิตศาสตร์

13. นางสาวพรรณพร กลุมา ผศ./ ชวีวทิยา

14. นางณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ ผศ./ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

15. รศ.ดร.อนุชา จันทรบูรณ์ ศ./ พชืศาสตร์

16. นางปยิะนุช รสเครือ ผศ./ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สรุปกำรด ำเนนิกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ท่ี กำรด ำเนนิกำร ชื่อ - สกุล

1         อยู่ในระหว่ำงกำรประเมิน   

        ผลกำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยกีำรเกษตร

         คณะบรหิำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะศิลปกรรมและสถำปตัยกรรมศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

2

      อยู่ในระหว่ำงกำรประเมิน     

   ผลงำนทำงวิชำกำร

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยกีำรเกษตร



17. นายรัฐนันท์ พงศว์ริิทธิ์ธร รศ.(โดยวธิพิเิศษ)/ การจัดการ

18. นางพจนารถ นพนาคร ผศ./ การจัดการ

19. ผศ.นศิรา จันทร์เจริญสุข รศ./ การจัดการ

20. นายเผด็จ ทุกขส์ูญ ผศ./ การตลาด

21. ผศ.มานติย์ มัลลวงค์ รศ./ การจัดการ

22. นายวรพจน์ ศริิรักษ์ ผศ./ วศิวกรรมอุตสาหการ

23. นายวฑิรูย์ พรมมี ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

24. นายพบิูลย์ เครือค าอา้ย ผศ./ วศิวกรรมอุตสาหการ

25. นายจ ารัส ทาค าวัง ผศ./ วศิวกรรมอุตสาหการ

26. นายสุรพงศ์ บางพาน ผศ./ วศิวกรรมอุตสาหการ

27. นายศริะพงศ์ ลอืชัย ผศ./ วศิวกรรมอุตสาหการ

28. นายวรีะพรรณ จันทร์เหลอืง ผศ./ ครุศาสตร์เคร่ืองกล

29. นายศุภกติ แกว้ดวงตา ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

30. นายสทิธชิัย จนีะวงษ์ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

31. นายสันตภิาพ โคตทะเล ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

32. วา่ที่ร้อยตรีสทิธบิูรณ์ ศริิพรอัครชัย ผศ./ เทคโนโลยีเคร่ืองกล

33. นายจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

34. นายววิัฒน์ ทพิจร ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

35. นางสาวอังคณา จุตสิมีา  ผศ/ เทคโนโลยีการพมิพ์

36. ผศ.ตระกลูพันธ์ พัชรเมธา รศ./ ออกแบบอุตสาหกรรม

37. ผศ.วาสนา สายมา รศ./ ออกแบบอุตสาหกรรม

1. นายประเวศ ทองธรรมชาติ ผศ./ ฟสิกิส์

2. นายยุทธ นนทะโคตร ผศ./ ฟสิกิส์

3. ผศ.สุรชัย อุตมอา่ง รศ./ การจัดการ

4. นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย์ ผศ./ การตลาด

5. นายวษิณุ ชา้งเนยีม ผศ./ ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์

6. ผศ.ชติิ ศรีตนทพิย์ รศ./ พชืศาสตร์

5 แต่งต้ัง

ขอ้มูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

2

      อยู่ในระหว่ำงกำรประเมิน     

   ผลงำนทำงวิชำกำร

         คณะบรหิำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

         คณะศิลปกรรมและสถำปตัยกรรมศำสตร์

4 ประชุมสภำมหำวิทยำลัย

       คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร

        สถำบนัวิจัยเทคโนโลยเีกษตร

       คณะบรหิำรธุรกิจและศิลปศำสตร์


