
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ท่ีเสนอขอ )

1. นายเฉลา วงศ์แสง ผศ./ ฟิสิกส์
2. ผศ.มานัส แสวงงาม รศ./ สถิติ
3. นายเพลิฬ สายปาระ ผศ./ สถิติ
4. นางกนกทิพย์ อโนราช ผศ./ สถิติ
5. นางบุญฑริก รอดบ ารุง ผศ./ ชีววิทยา
6. ผศ.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รศ./ อาหารและโภชนา
7. นางสาวสุธาทิพย์ ไชยวงศ์ ผศ./ สัตวศาสตร์

8. นายหริพล ธรรมนารักษ์ ผศ./ การศึกษา
9. นางสาวปัญจพร ศรีชนาพันธ์ ผศ./ การบัญชี
10. ผศ.เทอดทูล โตคีรี รศ./ พลศึกษา

11. นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผศ./ สถาปัตยกรรม
12. นายเกษตร แก้วภักดี ผศ./ ออกแบบส่ือสาร
13. ผศ.ลิปิกร มาแก้ว รศ./ ศิลปกรรม
14. นายภัทรกร ออแก้ว ผศ./ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
15. นายสิฐพร พรหมกุลสิทธ์ิ ผศ./ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
16. นางสาวอรนุช ค าแปน ผศ./ เทคโนโลยีการพิมพ์

17. ผศ.ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ รศ./ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
18. ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
19. นายทวีศักด์ิ มหาวรรณ์ ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
20. ผศ.อภิศักด์ิ ขันแก้วหล้า รศ./ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
21. นายสมบัติ สันกว๊าน ผศ./ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
22. ผศ.นเรศ อินต๊ะวงศ์ รศ./ เทคโนโลยีวัสดุ
23. ผศ.วิฑูรย์ พรมมี รศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
24. นายอนุวัตร ศรีนวล ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
25. นายมนตรี เงาเดช ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
26. นายพุทสายัน นราพินิจ ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ

27. รศ.พานิช อินต๊ะ ศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
28. นายรณชาติ ม่ันศิลป์ ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล

1. นางสาวปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผศ./ สัตวศาสตร์
2. นายวัชรพงศ์ ศรีแสง ผศ./ คอมพิวเตอร์
3. นางเนรัญชรา เกตุมี ผศ./ สถิติ
4. นายรุ่ง หมูล้อม ผศ./ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5. ผศ.ธัญญรัตน์ จิตรพีระ รศ./ ตณิตศาสตร์
6. นายจิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร ผศ./ เคมี

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ท่ี    ช่ือ - สกุล

1 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

         วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

2 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร



7. นางสาวรัชนีภรณ์ อ่ินค า ผศ./ เคมี

8. นางสาวสุดารักษ์ แก้วดวงแสง ผศ./ ภาษาไทย
9. นายประทีป พืชทองหลาง ผศ./ สังคมศาสตร์
10. นายภาคภูมิ ภาควิภาส ผศ./ บริหารธุรกิจ

11. นายณรงค์ เมตไตรพันธ์ ผศ./ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12. นายวรรณกร พรหมอารีย์ ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
13. นายมานะ ทะนะอ้น ผศ./ ครุศาสตร์ไฟฟ้า
14. นางสุจิตรา จีนะวงษ์ ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
15. ผศ.วันไชย ค าเสน รศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
16. นายมงคลกร ศรีวิชัย ผศ./ วิศวกรรมโยธา
17. นายสมพล วงศ์ต่อม ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
18. นายเจษฎา วิเศษมณี ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
19. นายแมน ตุ้ยแพร่ ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
20. นายพินิจ เน่ืองภิรมย์ ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า

21. นายสุรกานต์ จันทรวงค์ ผศ./ สถาปัตยกรรมภายใน
22. นายชัยทัต พูลสวัสด์ิ ผศ./ สถาปัตยกรรมภายใน

3 ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
1. นางสาวนภาพร ดีสนาม ผศ./ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. นางสาวรัชนี บัวระภา ผศ./ สัตวศาสตร์

3. ผศ.อุเทน ค านาน รศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
4. นายสมนึก เครือสอน ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
5. นายพิเชษฐ เหมยค า ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
6. นายปรีชา มหาไม้ ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
7. นายวรรณกร พรหมอารีย์ ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
8. นายอนนท์ น าอินทร์ ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า

4 แต่งต้ัง
1. นายอรรณพ ทัศนอุดม ผศ./ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2. ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
3. นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า

4. นายอดิศร กวาวสิบสาม ผศ./ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มกราคม  2561

2 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

        คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

        คณะวิศวกรรมศำสตร์

        วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

          คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

       คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

        คณะวิศวกรรมศำสตร์


