
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ท่ีเสนอขอ )

1. นางสาวสุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ ผศ./ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
2. รศ.อนุชา จันทรบูรณ์ ศ./ สาขาวิชาพืชศาสตร์
3. นายชัยยุทธ นนทะโคตร ผศ./ สาขาวิชาฟิสิกส์
4. นายวิโรจน์ มงคลเทพ ผศ./ สาขาวิชาสถิติศาสตร์
5. ผศ.วาณิช หลิมวานิช รศ./ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
6. นางบุณฑริก รอดบ ารุง ผศ./ สาขาวิชาชีววิทยา
7. นางนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล ผศ./ สาขาวิชาสถิติศาสตร์
8. นายสุบิน ใจทา ผศ./ สาขาวิชาเคมีส่ิงแวดล้อม
9. นายสมอ บุญพันธ์ ผศ./ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
10. นางสาวมานิตา ดุมกลาง ผศ./ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
11. นางสาวสุทธิดา ปัญญาอินทร์ ผศ./ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
12. นางอรทัย บุญทะวงศ์ ผศ./ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
13. นายชลวัฒน์ พุกเพียรเลิศ ผศ./ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
14. นายอาทิตย์ วรรณเวก ผศ./ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
15. นางสาวรัชนี บัวระภา ผศ./ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
16. ผศ.ไภสัชชา อินพูลใจ รศ./ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

17. นายธิติวัฒน์ ตาค า ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

18. นางสาวคนึงนุช สารอินจักร์ ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
19. นางสาวญาดา ค าลือมี ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด
20. นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
21. นางเพราพิลาส ประสิทธ์ิบุรีรักษ์ ผศ./ สาขาวิชาการบัญชี
22. นางสาวอุ่นอารี ตลาดเงิน ผศ./ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
23. นางสาวธัญญลักษณ์ บุญลือ ผศ./ สาขาวิชาจิตวิทยา อนุสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
24. นางสรินยา สุภัทรานนท์ ผศ./ สาขาวิชาการบัญชี
25. นายอภิชัย ซ่ือสัตย์สกุลชัย ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

26. นายสิฐพร พรหมกุลสิทธ์ิ ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
27. ว่าท่ีร้อยตรีดรณ์ สุทธิภิบาล ผศ./ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดับ
28. นายดุสิต ทองเปรมจิตต์ ผศ./ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
29. นางสาวภาสินี ศิริประภา ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
30. นายบวร พูลสวัสด์ิ ผศ./ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
31. นายภัทรกร ออแก้ว ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
32. นางสาวภัทราวดี ธงงาม ผศ./ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
33. นายอนุสรณ์ คาบเพชร ผศ./ สาขาวิชาทัศนศิลป์
34. นางสาวนพวรรณ เดชบุญ ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

35. ผศ.นพพร พัชรประกิติ รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
36. ผศ.สุรพงศ์ บางพาน รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
37. ผศ.สนิท ขวัญเมือง รศ./ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล
38. ผศ.กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
39. ผศ.ภาคภูมิ จารุภูมิ รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
40. ผศ.ภูมิใจ สอาดโฉม รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ท่ี สถำนะ ช่ือ - สกุล

1 อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผล
กำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์



ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ท่ีเสนอขอ )

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ท่ี สถำนะ ช่ือ - สกุล

1 อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผล
กำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร41. นายจิรพนธ์ ทาแกง ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรไฟฟ้า
42. นายสมาน ดาวเวียงกัน ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
43. นายภาคภูมิ ใจชมภู ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
44. นายอ านาจ ผัดวัง ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
45. นายนาวี นันต๊ะภาพ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
46. นายภูวดล พรหมชา ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
47. ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

-

48. นายประเสริฐ ลือโขง ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
49. นายธีระศักด์ิ สมศักด์ิ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง

1. นางสาวนันทยา เก่งเขตร์กิจ ผศ./ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์
2. นายพชร สายปาระ ผศ./ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3. ผศ.พายัพ เกตุช่ัง รศ./ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

4. นายยุรธร จีนา ผศ./ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา
5. นางชไมพร รัตนเจริญชัย ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6. นางสาวณัฐนรี ทองดีพันธ์ ผศ./ สาขาวิชาการบัญชี
7. นางพวงทอง วังราษฎร์ ผศ./ สาขาวิชาการบัญชี
8. นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา ผศ./ สาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
9. นางสาวสาวิตรี สุวรรณรอ ผศ./ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

10. นายกนต์ธีร์ สุขตากจันทร์ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
11. นายธนพงศ์ คุ้มญาติ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการส่ือสาร
12. ผศ.ประชา ยืนยงกุล รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

13. นางสาวสุภาวิตา สุดอ่อน ผศ./ สาขาวิชาทัศนศิลป์
14. นางสาวศิริกัลยา โชติมณี ผศ./ สาขาวิชาทัศนศิลป์
15. นายสุพจน์ ใหม่กันทะ ผศ./ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดับ

16. นางสาววรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์ ผศ./ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

-
3

-

-

1. นางสาวปริดา จ๋ิวปัญญา ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. นายมนต์ชัย ปัญญาทอง ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. นายอนุวัตร ศรีนวล ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

         สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

         วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

2 อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผล
งำนทำงวิชำกำร

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

          คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

          วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

          สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประชุมสภำมหำวิทยำลัย   
(กรณีผ่ำน/ ไม่ผ่ำนกำรประเมิน)

       คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

       คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

        คณะวิศวกรรมศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์



ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ท่ีเสนอขอ )

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ท่ี สถำนะ ช่ือ - สกุล

1 อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผล
กำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

4. นายวิสูตร อาสนวิจิตร ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง
5. นางสาวสุรีวรรณ ราชสม ผศ./ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

4
-

1. นางสาวรุ่งนภา เขียววิจิตร ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

2. นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย์ ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด
3. นางสาวนภาพร สนองบุญ ผศ./ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

-

4. ผศ.จานุลักษณ์ ขนบดี รศ./ สาขาวิชาพืชสวน

-

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2563

          วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

          สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร

        คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

        คณะวิศวกรรมศำสตร์

        คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

        สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

        วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร


