
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ท่ีเสนอขอ )

1. นายเฉลา วงศ์แสง ผศ./ ฟิสิกส์
2. นางสาวสาวิตรี กาทองทุ่ง ผศ./ เคมีอินทรีย์
3. นางสาวสุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ ผศ./ เคมีเชิงฟิสิกส์
4. นางบุญฑริก รอดบ ารุง ผศ./ ชีววิทยา
5. รศ.อนุชา จันทรบูรณ์ ศ./ พืชศาสตร์
6. นายชัยยุทธ นนทะโคตร ผศ./ ฟิสิกส์

7. นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา ผศ./ สังคมวิทยา
8. ว่าท่ี ร.ต.นิพล โนนจุ้ย ผศ./ พลศึกษา
9. ผศ.กนกรัตน์ ดวงพิกุล รศ./ การจัดการ
10. นางนมิดา ซ่ือสัตย์สกุลชัย ผศ./ เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นายธิติวัฒน์ ตาค า ผศ./ เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นางสาวคนึงนุช สารอินจักร์ ผศ./ เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. นางสาวปองสุข ศรีวิชัย ผศ./ จิตวิทยา
14. นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต ผศ./ บริหารธุรกิจ

15. นายสิฐพร พรหมกุลสิทธ์ิ ผศ./ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
16. นางจันทร์จิรา นที ผศ./ ออกแบบส่ือสาร
17. นางสาวมณีกาญจน์ ไชยนนท์ ผศ./ ออกแบบส่ือสาร
18. นายฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ ผศ./ ออกแบบส่ือสาร
19. ว่าท่ีร้อยตรีดรณ์ สุทธิภิบาล ผศ./ ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (ออกแบบเคร่ืองประดับ)

20. ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
21. นายทวีศักด์ิ มหาวรรณ์ ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
22. ผศ.อภิศักด์ิ ขันแก้วหล้า รศ./ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
23. นายสมบัติ สันกว๊าน ผศ./ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
24. นายอนุวัตร ศรีนวล ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
25. ผศ.ประชา ยืนยงกุล รศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
26. ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
27. ผศ.นพพร พัชรประกิติ รศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
28. นายสมคิด สุขสวัสด์ิ ผศ./ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
         สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

1 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ท่ี สถำนะ ช่ือ - สกุล



ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ท่ีเสนอขอ )

1 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ท่ี สถำนะ ช่ือ - สกุล

29. ผศ.จานุลักษณ์ ขนบดี รศ./ พืชสวน
30. รศ.จินันทนา จอมดวง ศ./ โรคพืชวิทยา

-

1. รศ.สุมิตรา สุปินราช ศ./ พืชศาสตร์
2. ผศ.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รศ./ อาหารและโภชนาการ
3. นางกนกทิพย์ อโนราช ผศ./ สถิติศาสตร์
4. นางบุษบา มะโนแสน ผศ./ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5. นายวาณิช หลิมวานิช ผศ./ เคมีเชิงฟิสิกส์
6. นายศิริพงษ์ สมวรรณ ผศ./ ฟิสิกส์
7. นายไภสัชชา อินพูลใจ ผศ./ คณิตศาสตร์
8. นายสุวิชช์ ธนะศานวรคุณ ผศ./ ฟิสิกส์
9. ผศ.สุนทรี รินทร์ค า รศ./ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
10. นางนันทวรรณ์ ไชยเรือน ผศ./ คณิตศาสตร์
11. นางสาวธนิสสรา พินิจมนตรี ผศ./ เคมีนาโน
12. นายพรเทพ เกียรติด ารงค์กุล ผศ./ พันธุศาสตร์
13. นางสาวรัชนี บัวระภา ผศ./ สัตวศาสตร์
14. นายศินุพล พิมพ์พก ผศ./ ฟิสิกส์
15. นายอิศร์ สุปินราช ผศ./ พืชศาสตร์
16. นายชัชชัย ดีสุหล้า ผศ./ คณิตศาสตร์
17. นางสาวสุริยาพร นิพรรัมย์ ผศ./ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

18. นางสาวสุดารักษ์ แก้วดวงแสง ผศ./ ภาษาไทย
19. นางสาวอภิญญา กันธิยะ ผศ./ บริหารธุรกิจ (การตลาด)
20. นายประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ ผศ./ พลศึกษา
21. ผศ.เทอดทูล โตคีรี รศ./ พลศึกษา
22. นางสาวปัญจพร ศรีชนาพันธ์ ผศ./ การบัญชี
23. นายภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง ผศ./ พลศึกษา
24. ผศ.เผด็จ ทุกข์สูญ รศ./ บริหารธุรกิจ (การตลาด)
25. ผศ.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รศ./ การบัญชี
26. นายเฉลิมพงศ์ ท างาน ผศ./ ภาษาอังกฤษ
27. นางสาวลัดดา ปินตา ผศ./ บริหารธุรกิจ

         วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

2 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลงำนทำง

วิชำกำร

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์



ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ท่ีเสนอขอ )

1 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ท่ี สถำนะ ช่ือ - สกุล

28. นางสาวกรรณิการ์ ใจมา ผศ./ การบัญชี
29. ผศ.หฤทัย อาษากิจ รศ./ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศ)
30. นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย์ ผศ./ บริหารธุรกิจ (การตลาด)
31. นางสาวนภาพร สนองบุญ ผศ./ เศรษฐศาสตร์
32. นางยุพรัตน์ จันทร์แก้ว ผศ./ การบัญชี
33. นางน  าฝน คงสกุล ผศ./ การบัญชี
34. นางสาวยพรัตน์ อ่ิมพิทักษ์ ผศ./ การบัญชี
35. นางสาวฐาณิญา อิสสระ ผศ./ การตลาด
36. นายวรวิทย์ เลาหะเมทนี ผศ./ การบัญชี
37. นายศักรินทร์ ณ น่าน ผศ./ สังคมวิทยา
38. นางจุไรรัตน์ สวัสด์ิ ผศ./ ภาษาอังกฤษ
39. นางสาวจิตรา ป้ันรูป ผศ./ บริหารธุรกิจ (การตลาด)
40. นางสาวกฤตาพร พัชระสุภา ผศ./ เทคโนโลยีสารสนเทศ

41. นายมงคลกร ศรีวิชัย ผศ./ วิศวกรรมโยธา
42. นายภูมิใจ สอาดโฉม ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
43. นางสาวณัฐษิมา สุรเดช ผศ./ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
44. นายยุธนา ศรีอุดม ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
45. ผศ.ว่าท่ีร้อยตรีดิเรก มณีวรรณ รศ./ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
46. นางสาวยุพดี หัตถสิน ผศ./ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
47. นายชัยวัฒน์ กิตติเดชา ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
48. นายประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ ผศ./ วิศวกรรมโยธา
49. นายทองค า สมเพราะ ผศ./ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
50. นายเจษฎาพร ศรีภักดี ผศ./ วิศวกรรมโยธา
51. นายอาทิตย์ ยาวุฑฒิ ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
52. นายอนันท์ ทับเกิด ผศ./ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
53. นายค ารณ แก้วผัด ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
54. ผศ.วิฑูรย์ พรมมี รศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
55. นายสมศักด์ิ วรรณชัย ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
56. นายสวัสด์ิ ยุคะลัง ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
57. นายขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
58. นายอนนท์ น าอิน ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
59. ผศ.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ รศ./ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลงำนทำง

วิชำกำร

         คณะวิศวกรรมศำสตร์



ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ท่ีเสนอขอ )

1 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ท่ี สถำนะ ช่ือ - สกุล

60. นายศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ ผศ./ วิศวกรรมเหมืองแร่
61. นายอภิชาติ ชัยกลาง ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
62. ว่าท่ีร้อยโทณัฐรัตน์ ปาณานนท์ ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
63. นายขวัญชัย เอื อวิริยานุกูล ผศ./ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
64. นายสุทธิเทพ รมยเวศม์ ผศ./ วิศวกรรมเหมืองแร่
65. นายณรงค์ นันทกุศล ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
66. นายธวัชชัย อุ่นใจจม ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
67. นายปณิฐิ แสนจิตร ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
68. นายกนต์ธีร์ สุขตากจันทร์ ผศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
69. นายวิชาญ จันที ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
70. นายณัฐพงศ์ หล้ากอง ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
71. ว่าท่ีร้อยโทสุรพิน พรมแดน ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
72. ผศ.กล่ินประทุม ปัญญาปิง รศ./ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
73. นายไกรลาศ ดอนชัน ผศ./ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
74. นายไพโรจน์ ปิยรังสรรค์ ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
75. นายพงศ์พันธ์ุ กาญจนการุณ ผศ./ วิศวกรรมโยธา
76. นายสุรชัย อ านวยพรเลิศ ผศ./ วิศวกรรมโยธา

77. นายธนากร สร้อยสุวรรณ ผศ./ เคหการ
78. นายสิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ ผศ./ สถาปัตยกรรม
79. นางศศิธร ทองเปรมจิตต์ ผศ./ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
80. นายภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ ผศ./ ออกแบบเคร่ืองประดับ
81. นางมาลิน ยืนนาน ผศ./ ออกแบบส่ือสาร
82. นางสุดธิดา น่ิมนวล ผศ./ ออกแบบส่ือสาร
83. ผศ.ไพบูลย์ หล้าสมศรี รศ./ เทคโนโลยีเซรามิกส์

84. นายรณชาติ ม่ันศิลป์ ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
85. นายพลกฤษณ์ ทุนค า ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
86. นายวรจักร เมืองใจ ผศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า

87. ผศ.สันติ ช่างเจรจา รศ./ พืชศาสตร์
88. ผศ.มาลี ตั งระเบียบ รศ./ กีฏวิทยา
89. ผศ.รุ่งนภา ช่างเจรจา รศ./ พืชศาสตร์

          คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

          วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

          สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร



ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ท่ีเสนอขอ )

1 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ท่ี สถำนะ ช่ือ - สกุล

3
1. นายกุลวิชญ์ พานิชกุล ผศ./ พืชศาสตร์

2. นายคทาวุธ แก้วบรรจง ผศ./ บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ)
3. นางสาววันวิภา ค ามงคล ผศ./ การบัญชี
4. นายวิษณุ ช้างเนียม ผศ./ คอมพิวเตอร์

5. ผศ.นเรศ อินต๊ะวงศ์ รศ./ เทคโนโลยีวัสดุ
6. นางสาวฐิติพร พันธ์ุท่าช้าง ผศ./ วิศวกรรมโยธา
7. นางสาวฟองจันทร์ จิราสิต ผศ./ วิศวกรรมโยธา
8. นางสาวภัทรา วงษ์พันธ์กมล ผศ./ วิศวกรรมส่ืงแวดล้อม

-

-
4

-

-

-

-

-

ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2562

        คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

        วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

        คณะวิศวกรรมศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

          วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร

        คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

        คณะวิศวกรรมศำสตร์

ประชุมสภำมหำวิทยำลัย        คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

       คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์


