สรุปกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
ที่
1

2

ชื่อ - สกุล
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร
1. นายเฉลา
วงศ์แสง
2. นางกนกทิพย์
อโนราช
3. นายเอกชัย
ดวงใจ
4. นางบุษบา
มะโนแสน
5. นายวาณิช
หลิมวานิช
6. นายศิริพงษ์
สมวรรณ
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์
7. นายหริพล
ธรรมนารักษ์
8. นางสาวปัญจพร
ศรีชนาพันธ์
9. ผศ.เทอดทูล
โตคีรี
10. นายประจักษ์
สุวรรณธีระกิจ
11. นายภานุพันธ์
ลาภรัตนทอง
คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์
12. นายสิฐพร
พรหมกุลสิทธิ์
13. นายไกรสร
วิชัยกุล
14. นายวิทยา
พลวิฑูรย์
คณะวิศวกรรมศำสตร์
15. ผศ.ธงชัย
เบ็ญจลักษณ์
16. นายทวีศักดิ์
มหาวรรณ์
17. ผศ.อภิศักดิ์
ขันแก้วหล้า
18. นายสมบัติ
สันกว๊าน
19. ผศ.นเรศ
อินต๊ะวงศ์
20. ผศ.วิฑูรย์
พรมมี
21. นายอนุวัตร
ศรีนวล
22. นายพุทสายัน
นราพินิจ
23. ผศ.วัชรินทร์
สิทธิเจริญ
24. นายศิวโรฒม์
ศิริลักษณ์
25. นางสาวยุพดี
หัตถสิน
26. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีดิเรก มณีวรรณ
27. นายสมศักดิ์
วรรณชัย
28. นางสาวฟองจันทร์
จิราสิต
29. นายชัยวัฒน์
กิตติเดชา
30. นายอภิชาติ
ชัยกลาง
วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร
31. นายพลกฤษณ์
ทุนคา
อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลงำนทำง
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร
วิชำกำร
1. นางสาวปิยมาสฐ์
ตัณฑ์เจริญรัตน์
2. นายวัชรพงศ์
ศรีแสง
3. นายรุ่ง
หมูล้อม
4. ผศ.ธัญญรัตน์
จิตรพีระ
5. นายจิรพัฒน์พงษ์
เสนาบุตร
6. นางสาวรัชนีภรณ์
อิ่นคา
7. นางบุญฑริก
รอดบารุง
8. ผศ.อัจฉรา
ดลวิทยาคุณ

ตำแหน่งทำงวิชำกำรที่เสนอขอ/สำขำวิชำ
( ที่เสนอขอ )

อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกำรสอน

ผศ./ ฟิสิกส์
ผศ./ สถิติ
ผศ./ ประมง
ผศ./ อุตสาหกรรมเกษตร
ผศ./ เคมี
ผศ./ ฟิสิกส์
ผศ./ การศึกษา
ผศ./ การบัญชี
รศ./ พลศึกษา
ผศ./ พลศึกษา
ผศ./ พลศึกษาและนันทนาการ
ผศ./ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผศ./ ทัศนศิลป์
ผศ./ ทัศนศิลป์
รศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ./ วิศวกรรมเครื่องกล
รศ./ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผศ./ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รศ./ เทคโนโลยีวัสดุ
รศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ./ วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
รศ./ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผศ./ วิศวกรรมเหมืองแร่
ผศ./ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รศ./ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ./ วิศวกรรมโยธา
ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ./ สัตวศาสตร์
ผศ./ คอมพิวเตอร์
ผศ./ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รศ./ ตณิตศาสตร์
ผศ./ เคมี
ผศ./ เคมี
ผศ./ ชีววิทยา
รศ./ อาหารและโภชนา
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ประชุมสภำมหำวิทยำลัย

9. ผศ.มานัส
แสวงงาม
10. นายเพลิฬ
สายปาระ
11. นางสาวสุธาทิพย์
ไชยวงศ์
12. นายสมหมาย
สารมาท
13. นายวัชรากร
ชัยวัฒนพิพัฒน์
14. นายมนตรี
เงาเดช
15. นางนิอร
สิริมงคลเลิศกุล
16. นายพีรวัตร
ลือสัก
17. นายทวีศักดิ์
มโนสืบ
18. นายภูมิใจ
สอาดโฉม
19. นางสาวณัฐษิมา
สุรเดช
20. นางนงนุช
เกตุ้ย
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์
21. นางสาวสุดารักษ์
แก้วดวงแสง
22. นายภาคภูมิ
ภาควิภาส
23. นายวิษณุ
ช้างเนียม
24. นางสาวอภิญญา
กันธิยะ
คณะวิศวกรรมศำสตร์
25. นายณรงค์
เมตไตรพันธ์
26. นายมานะ
ทะนะอ้น
27. ผศ.วันไชย
คาเสน
28. นายมงคลกร
ศรีวิชัย
29. นายสมพล
วงศ์ต่อม
30. ผศ.ลดาวัลย์
วัฒนะจีระ
คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์
31. นายสุรกานต์
จันทรวงค์
32. นายชัยทัต
พูลสวัสดิ์
33. นายภัทรกร
ออแก้ว
34. นางสาวอรนุช
คาแปน
35. ผศ.ลิปิกร
มาแก้ว
36. นายชัยปฐมพร
ธนพัฒน์ปวงวัน
37. นายเกษตร
แก้วภักดี
38. นางสาวรติรส
บุญญะฤทธิ์
39. นายสืบสกุล
ชื่นชม
40. นางสาวปิยะนุช
เจดีย์ยอด
วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร
41. รศ.พานิช
อินต๊ะ
42. นายรณชาติ
มั่นศิลป์
43. นายธีระศักดิ์
สมศักดิ์
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์
1. นายแมน
ตุ้ยแพร่
2. นายเจษฎา
วิเศษมณี
3. นายพินิจ
เนื่องภิรมย์
คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์
-

รศ./ สถิติ
ผศ./ สถิติ
ผศ./ สัตวศาสตร์
ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ./ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ./ วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ./ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผศ./ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผศ./ ภาษาไทย
ผศ./ บริหารธุรกิจ
ผศ./ คอมพิวเตอร์
ผศ./ การตลาด
ผศ./ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผศ./ ครุศาสตร์ไฟฟ้า
รศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ./ วิศวกรรมโยธา
ผศ./ วิศวกรรมเครื่องกล
รศ./ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผศ./ สถาปัตยกรรมภายใน
ผศ./ สถาปัตยกรรมภายใน
ผศ./ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผศ./ เทคโนโลยีการพิมพ์
รศ./ ศิลปกรรม
ผศ./ สถาปัตยกรรม
ผศ./ ออกแบบสื่อสาร
ผศ./ ออกแบบสิ่งทอ
ผศ./ ออกแบบสิ่งทอ
ผศ./ ออกแบบอุตสาหกรรม
ศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ./ วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ./ วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
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แต่งตั้ง

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร
1. นางเนรัญชรา
เกตุมี
คณะวิศวกรรมศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์
2. นายประทีป
พืชทองหลาง
คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์
วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร
-

ผศ./ สถิติ

ผศ./ สังคมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561

