
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่เสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ที่เสนอขอ )

1. นางสาวสาวิตรี กาทองทุ่ง ผศ./ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
2. นางสาวสุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ ผศ./ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
3. รศ.อนุชา จันทรบูรณ์ ศ./ สาขาวิชาพืชศาสตร์
4. นายชัยยุทธ นนทะโคตร ผศ./ สาขาวิชาฟิสิกส์
5. ผศ.พายัพ เกตุชั่ง รศ./ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6. นางสาวนันทยา เก่งเขตร์กิจ ผศ./ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์

7. นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา ผศ./ สาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
8. ผศ.กนกรัตน์ ดวงพิกุล รศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ
9. นายธิติวัฒน์ ตาค า ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

10. นางสาวคนึงนุช สารอินจักร์ ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
11. นางสาวปองสุข ศรีวิชัย ผศ./ สาขาวิชาจิตวิทยา อนุสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
12. นางสาวญาดา ค าลือมี ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด
13. นางสาวอภิญญา กันธิยะ ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด
14. นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสิอง ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

15. นายสิฐพร พรหมกุลสิทธิ์ ผศ./ สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
16. ว่าที่ร้อยตรีดรณ์ สุทธิภิบาล ผศ./ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดับ
17. นางสาวสุภาวิตา สุดอ่อน ผศ./ สาขาวิชาทัศนศิลป์
18. นายดุสิต ทองเปรมจิตต์ ผศ./ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
19. นางสาวภาสินี ศิริประภา ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
20. นายสุพจน์ ใหม่กันทะ ผศ./ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดับ
21. นายบวร พูลสวัสด์ิ ผศ./ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
22. นางสาวศิริกัลยา โชติมณี ผศ./ สาขาวิชาทัศนศิลป์
23. นายภัทรกร ออแก้ว ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

24. ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
25. ผศ.ประชา ยืนยงกุล รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
26. ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
27. ผศ.นพพร พัชรประกิติ รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
28. ผศ.สุรพงศ์ บางพาน รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
29. ผศ.สนิท ขวัญเมือง รศ./ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล
30. นายมนต์ชัย ปัญญาทอง ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
31. นายธนพงศ์ คุ้มญาติ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการส่ือสาร

-

32. นางสาวสุรีวรรณ ราชสม ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
33. นางสาววรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์ ผศ./ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

1. ผศ.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รศ./ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2. นางนันทวรรณ์ ไชยเรือน ผศ./ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ที่ สถำนะ ชื่อ - สกุล

1 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

         สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

         วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

2 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร



ต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่เสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ที่เสนอขอ )

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ที่ สถำนะ ชื่อ - สกุล

1 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร3. นางสาวธนิสสรา พินิจมนตรี ผศ./ สาขาวิชาเคมีนาโน
4. นายชัชชัย ดีสุหล้า ผศ./ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. ว่าที่ร้อยตรีทนงศักด์ิ สัสดีแพง ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
6. นางนงนุช เกตุ้ย ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ผศ.เทอดทูล โตคีรี รศ./ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา
8. ผศ.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รศ./ สาขาวิชาการบัญชี
9. นายเฉลิมพงศ์ ท างาน ผศ./ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
10. ผศ.หฤทัย อาษากิจ รศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
11. นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย์ ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด
12. นางสาวนภาพร สนองบุญ ผศ./ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
13. นางยุพรัตน์ จันทร์แก้ว ผศ./ สาขาวิชาการบัญชี
14. นางสาวจิตรา ปั้นรูป ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
15. นางนมิดา ซ่ือสัตย์สกุลชัย ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. นายยุรธร จีนา ผศ./ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา
17. นางดารารัตน์ ธาตุรักษ์ ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
18. นางชไมพร รัตนเจริญชัย ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
19. นางสาวณัฐนรี ทองดีพันธ์ ผศ./ สาขาวิชาการบัญชี

20. นายพงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
21. นายสุรชัย อ านวยพรเลิศ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
22. นายสมคิด สุขสวัสด์ิ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
23. นายอุดม เครือเทพ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
24. นางสาวรุ่งนภา เขียววิจิตร ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
25. นายอนุวัตร ศรีนวล ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
26. นางสาวปริดา จิ๋วปัญญา ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

27. นางสาวสิริรัญญา ณ เชียงใหม่ ผศ./ สาขาวิชาทัศนศิลป์

28. นายวิสูตร อาสนวิจิตร ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

29. ผศ.รุ่งนภา ช่างเจรจา รศ./ สาขาวิชาพืชศาสตร์
30. ผศ.จานุลักษณ์ ขนบดี รศ./ สาขาวิชาพืชสวน
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1. รศ.สุมิตรา สุปินราช ศ./ สาขาวิชาพืชศาสตร์

2. นางจุไรรัตน์ สวัสด์ิ ผศ./ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. ผศ.เผด็จ ทุกข์สูญ รศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด
4. นางสาวลัดดา ปินตา ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
5. นางไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6. นางสาวฐาณิญา อิสสระ ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)

7. ผศ.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ รศ./ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8. นายประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

          คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

          วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

          สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประชุมสภำมหำวิทยำลัย        คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

       คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

        คณะวิศวกรรมศำสตร์



ต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่เสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ที่เสนอขอ )

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ที่ สถำนะ ชื่อ - สกุล

1 อยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร
9. นางจันทร์จิรา นที ผศ./ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบส่ือสาร
10. นางสาวมณีกาญจน์ ไชยนนท์ ผศ./ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบส่ือสาร
11. นายฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ ผศ./ สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบส่ือสาร

-

12. ผศ.สันติ ช่างเจรจา รศ./ สาขาวิชาพืชศาสตร์
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-

-

-

-

-

-

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2563

        คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

          วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

          สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร

        คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

        คณะวิศวกรรมศำสตร์

        คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

        สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

        วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร


