
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ/สำขำวิชำ

 ( ท่ีเสนอขอ )

1. นายอมรชยั ล้อทองค า ผศ./ ประมง

2. นายราเชนทร์ ชศูรี ผศ./ การจดัการ

3. นายไพโรจน์ วรพจน์พรชยั ผศ./สิ่งทอและเคร่ืงประดับ

4. นายสิริวัฒก์ สัมมนานิธิ ผศ./ เทคโนโลยีภูมทิัศน์

5. นายชยัวัฒน์ ค าฝ้ัน ผศ./ ทัศนศิลป์

6. นางเยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ ผศ./ เทคโนโลยีบรรจภุัณฑ์

1. ผศ.สุมติรา สุปนิราช รศ./ พชืศาสตร์

2. ผศ.วันเพ็ญ จติรเจริญ รศ./ วทิยาศาสตรืและเทคโนโลยีการอาหาร

3. นายรุ่ง หมูล้อม ผศ./ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

4. นางนิภา นาสินพร้อม ผศ./ สัตวศาสตร์

6. นางเยาวลักษณ์ ค าแล ผศ./ คณิตศาสตร์

7. นางสาวธญัญรัตน์ จติรพรีะ ผศ./ คณิตศาสตร์

9. ผศ.สุภาพร รัตนาพันธุ์ รศ./ พชืศาสตร์

10. นายชากรณ์ ขนัแกว้ ผศ./ สัตวศาสตร์

11. นายเกรียงศักดิ์ วัฒนวฑิรู ผศ./ คณิตศาสตร์

12. นายธวัชชยั ปัญญาติ๊บ ผศ./ คณิตศาสตร์

13. นางสาวพรรณพร กลุมา ผศ./ ชวีวทิยา

14. นางณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ ผศ./ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

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

16. นางปยิะนุช รสเครือ ผศ./ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

17. ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงค์ รศ./อุตสาหกรรมเกษตร

18. นายกฤษดา กาววีงศ์ ผศ./ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สรปุกำรด ำเนนิกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ท่ี กำรด ำเนนิกำร ชื่อ - สกุล

1         อยูใ่นระหว่ำงกำรประเมิน  

         ผลกำรสอน

         คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโนยกีำรเกษตร

         คณะบรหิำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

2       อยูใ่นระหว่ำงกำรประเมิน    

    ผลงำนทำงวิชำกำร

         คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโนยกีำรเกษตร



19. นายรัฐนันท์ พงศ์วริิทธิ์ธร รศ.(โดยวธิพิเิศษ)/ การจดัการ

20. นางพจนารถ นพนาคร ผศ./ การจดัการ

21. ผศ.นิศรา จนัทร์เจริญสุข รศ./ การจดัการ

22. นายเผด็จ ทุกขส์ูญ ผศ./ การตลาด

23. ผศ.มานิตย์ มัลลวงค์ รศ./ การจดัการ

24. นางฐิตินันท์ กมุาร ผศ./ การบัญชี

25. นางอัฉราภรณ์ พูลย่ิง ผศ./ การบัญชี

26. นายวรพจน์ ศิริรักษ์ ผศ./ วศิวกรรมอุตสาหการ

27. นายวฑิรูย์ พรมมี ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

28. นายพบิูลย์ เครือค าอา้ย ผศ./ วศิวกรรมอุตสาหการ

29. นายจ ารัส ทาค าวัง ผศ./ วศิวกรรมอุตสาหการ

30. นายสุรพงศ์ บางพาน ผศ./ วศิวกรรมอุตสาหการ

31. นายศิระพงศ์ ลือชยั ผศ./ วศิวกรรมอุตสาหการ

32. นายวรีะพรรณ จนัทร์เหลือง ผศ./ ครุศาสตร์เคร่ืองกล

33. นายศุภกติ แกว้ดวงตา ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

34. นายสิทธชิยั จนีะวงษ์ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

35. นายสันติภาพ โคตทะเล ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

36. วา่ที่ร้อยตรีสิทธิ

บูรณ์

ศิริพรอัครชยั ผศ./ เทคโนโลยีเคร่ืองกล

37. นายจตัตุฤทธิ์ ทองปรอน ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

38. นายววิัฒน์ ทพิจร ผศ./ วศิวกรรมไฟฟา้

39. นายเอกชยั ชยัดี ผศ./วศิวกรรมไฟฟา้

40. นางสาวอังคณา จตุิสีมา  ผศ/ เทคโนโลยีการพมิพ์

41. ผศ.ตระกลูพันธ์ พัชรเมธา รศ./ ออกแบบอุตสาหกรรม

42. ผศ.วาสนา สายมา รศ./ ออกแบบอุตสาหกรรม

1. นายประเวศ ทองธรรมชาติ ผศ./ ฟสิิกส์

2. นายยุทธ นนทะโคตร ผศ./ ฟสิิกส์

3. ผศ.สุรชยั อุตมอา่ง รศ./ การจดัการ

4. นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย์ ผศ./ การตลาด

5. นายวษิณุ ชา้งเนียม ผศ./ ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์

6. ผศ.ชติิ ศรีตนทพิย์ รศ./ พชืศาสตร์

5 แต่งต้ัง

ขอ้มูล ณ วันที่ 23 มถินุายน 2558

2       อยูใ่นระหว่ำงกำรประเมิน    

    ผลงำนทำงวิชำกำร

         คณะบรหิำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

         คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

4 ประชุมสภำมหำวิทยำลัย        คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรเกษตร

       คณะบรหิำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

        สถำบันวิจัยเทคโนโลยเีกษตร


