
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรทีเ่สนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ทีเ่สนอขอ )

1. นายเฉลา วงศ์แสง ผศ./ ฟิสิกส์
2. ผศ.สุนทรี รินทร์ค า รศ./ วทิยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
3. นางสาวรัชนีภรณ์ อิน่ค า ผศ./ เคมี
4. ผศ.มานัส แสวงงาม รศ./ สถิติ
5. นายจิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร ผศ./ เคมี

6. นายประทีป พืชทองหลาง ผศ./ สังคมศาสตร์

-

7. นางสุจิตรา จีนะวงษ์ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
8. นายพินิจ เนือ่งภิรมย์ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
9. ผศ.วนัไชย ค าเสน รศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
10. ผศ.ลดาวลัย์ วฒันะจีระ รศ./ วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
11. ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รศ./ วศิวกรรมอุตสาหการ
12. นายแมน ตุ้ยแพร่ ผศ./ วศิวกรรมอุตสาหการ
13. นายทวศัีกด์ิ มหาวรรณ์ ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล
14. นายสมพล วงศ์ต่อม ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล
15. นายเจษฎา วเิศษมณี ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล

16. ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ภิศักด์ิ ขันแก้วหล้า รศ./ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
17. นายสมบัติ สันกวา๊น ผศ./ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

18. นายมงคลกร ศรีวชิัย ผศ./ วศิวกรรมโยธา

   -

1. นายวโิรจน์ มงคลเทพ ผศ./ สถิติ
2. นางสาวนภาพร ดีสนาม ผศ./ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
3. นางสาวปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผศ./ สัตวศาสตร์
4. นายวชัรพงศ์ ศรีแสง ผศ./ คอมพิวเตอร์
5. นายอรรณพ ทัศนอุดม ผศ./ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
6. นางรัชนี บัวระภา ผศ./ สัตวศาสตร์
7. นางเนารัญชรา เกตุมี ผศ./ สถิติ
8. นายรุ่ง หมูล้อม ผศ./ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
9. ผศ.ธญัญรัตน์ จิตรพีระ รศ./ ตณิตศาสตร์

10. นางชุติสร แก้วบรรจง ผศ./ เศรษฐศาสตร์
11. นางธญัทิพย์ ศิริพรอัครชัย ผศ./ การจัดการ
12. นางสาวสุดารักษ์ แก้วดวงแสง ผศ./ ภาษาไทย

         คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

         วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

2 อยูใ่นระหว่ำงกำรประเมินผลงำนทำง
วิชำกำร

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ที่ กำรด ำเนินกำร ชือ่ - สกุล

1 อยูใ่นระหว่ำงกำรประเมินผลกำรสอน          คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์



13. นายณรงค์ เมตไตรพันธ์ ผศ./ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
14. นายระบิน ปาลี ผศ./ เทคโนโลยโีทรคมนาคม
15. ผศ.วเิชษฐ ทิพยป์ระเสริฐ รศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
16. ผศ.อุเทน ค านาน รศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
17. นายชาญยทุธ์ กาญจนพิบูลย์ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
18. นายสมนึก เครือสอน ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
19. นายวรรณกร พรหมอารีย์ ผศ./ เทคโนโลยไีฟฟ้า
20. นายพงศกร สุรินทร์ ผศ./ วศิวกรรมอุตสาหการ
21. นายมานะ ทะนะอ้น ผศ./ ครุศาสตร์ไฟฟ้า
22. นายพิเชษฐ เหมยค า ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
23. นายจักรกฤษณ์ เคลือบวงั ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
24. นายปรีชา มหาไม้ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า
25. นายอนนท์ น าอินทร์ ผศ./ วศิวกรรมไฟฟ้า

26. นายธนากร สร้อยสุวรรณ ผศ./ สถาปัตยกรรม
27. นายสุรกานต์ จันทรวงค์ ผศ./ สถาปัตยกรรมภายใน
28. นายชัยทัต พูลสวสัด์ิ ผศ./ สถาปัตยกรรมภายใน
29. นางรองรัตน์ ระมิงค์วงศ์ ผศ./ เซรามิก

30. นายอดิศร กวาวสิบสาม ผศ./ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3 ประชุมสภำมหำวิทยำลัย

1. ผศ.เริงนภรณ์ โม้พวง รศ./ เคมี
2. ผศ.เอมอร ไชยโรจน์ รศ./ เคมี
3. นางรุ่งทิวา กองเงิน ผศ./ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

-

4. นายวรีะยทุธ หล้าอมรชัยกุล ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล
5. นางสาวกันยาพร ไชยวงศ์ ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล
6. นายสนิท ขวญัเมือง ผศ./ ครุศาสตร์เคร่ืองกล
7. นายเกรียงไกร ธารพรศรี ผศ./ วศิวกรรมอุตสาหการ

8. นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผศ./ ออกแบบส่ิงทอ
4 แต่งตัง้

-

1. นายจตุรงค์ แป้นพงษ์ ผศ./ วศิวกรรมเคร่ืองกล
2. นายอัศวนิ คุณาแจ่มจรัส ผศ./ วศิวกรรมโยธา

-

-
ข้อมูล ณ วนัที ่23 มิถุนายน  2560

        คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

        คณะวิศวกรรมศำสตร์

        คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

          คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

          วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

       คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

       คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

        คณะวิศวกรรมศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

2 อยูใ่นระหว่ำงกำรประเมินผลงำนทำง
วิชำกำร

         คณะวิศวกรรมศำสตร์


