
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ท่ีเสนอขอ )

1. นางสาวสุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ ผศ./ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
2. นางบุณฑริก รอดบ ารุง ผศ./ สาขาวิชาชีววิทยา
3. นายสุบิน ใจทา ผศ./ สาขาวิชาเคมีส่ิงแวดล้อม
4. นายสมอ บุญพันธ์ ผศ./ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
5. นางสาวมานิตา ดุมกลาง ผศ./ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
6. นางสาวสุทธิดา ปัญญาอินทร์ ผศ./ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
7. นางอรทัย บุญทะวงศ์ ผศ./ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
8. นายอาทิตย์ วรรณเวก ผศ./ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
9. ผศ.ไภสัชชา อินพูลใจ รศ./ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
10. นางสาวรุ่งระวี ทองดอนเอ ผศ./ สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
11. ผศ.น.สพ.ชากรณ์ ขันแก้ว รศ./ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ อนุสาขาวิชาอายุศาสตร์สัตว์ป่า สัตว์ต่างถ่ิน และสัตว์สวนสัตว์
12. นางสาวธัญลักษณ์ บัวผัน ผศ./ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
13. ผศ.สันติ ช่างเจรจา รศ./ สาขาวิชาพืชศาสตร์
14. นางสาวธิดารัตน์ คงทน ผศ./ สาขาวิชาฟิสิกส์
15. นายกฤษณธร สินตะละ ผศ./ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
16. นางชญาภา บัวน้อย ผศ./ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
17. ผศ.อิศร์ สุปินราช รศ./ สาขาวิชาพืชศาสตร์
18. ผศ.ศราวุธ พ้ัวป้อง รศ./ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19. นางสาวรดา สมเข่ือน ผศ./ สาขาวิชาสถิติศาสตร์
20. นายปรัชญา นามวงค์ ผศ./ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
21. นายวัชรพงศ์ ศรีแสง ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร นรรัตน์ รศ./ สาขาวิชาฟิสิกส์
23. นายสินเดิม ดีโต ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
24. นางสาวณัฏฐ์วรินท์ ธุวะค า ผศ./ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
25. นายสุรพล ใจวงศ์ษา ผศ./ สาขาวิชาพืชศาสตร์
26. นางสาวญาณี คีรีต๊ะ ผศ./ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
27. นางสาวอารุณี วงษ์ขาว ผศ./ สาขาวิชาสถิติศาสตร์
28. นางสาวโสภณา ส าราญ ผศ./ สาขาวิชาสถิติศาสตร์
29. นางสาวอรพรรณ จันทร์งาม ผศ./ สาขาวิชาสถิติศาสตร์

30. นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
31. นางเพราพิลาส ประสิทธ์ิบุรีรักษ์ ผศ./ สาขาวิชาการบัญชี
32. นางสาวธัญญลักษณ์ บุญลือ ผศ./ สาขาวิชาจิตวิทยา อนุสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
33. นายอภิชัย ซ่ือสัตย์สกุลชัย ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
34. ผศ.วรรณพร ทีเก่ง รศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
35. นางปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์ ผศ./ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
36. นายสวัสด์ิ หากิน ผศ./สาขาวิชาการบัญชี
37. นางธีร์วรา แสงอินทร์ ผศ./ สาขาวิชาภาษาไทย
38. นางฝนทิพ ราชเวียง ผศ./ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
39. นางสาวฐิติรัตน์ วิจารณ์ปรีชา ผศ./ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
40. นางสุภรพรรณ คนเฉียบ ผศ./ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
41. นางธนีนุช เร็วการ ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
42. นางอนิตา ประดาอินทร์ ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
43. นางสาวจิตรา ป้ันรูป ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

44. นายสิฐพร พรหมกุลสิทธ์ิ ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
45. นายบวร พูลสวัสด์ิ ผศ./ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
46. นางสาวนพวรรณ เดชบุญ ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
47. นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ ผศ./ สาขาวิชาทัศนศิลป์
48. นายวรุต มณีมาโรจน์ ผศ./ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ 

1 อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผล
กำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ท่ี สถำนะ ช่ือ - สกุล



ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ท่ีเสนอขอ )

1 อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผล
กำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ท่ี สถำนะ ช่ือ - สกุล

49. นางสาวปิยะนุช เจดีย์ยอด ผศ./ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์
50. นางสาวศิรินภา พรมมาแบน ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
51. นางสาวสิริกานต์ สุภาแสน ผศ./ สาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบส่ือสาร
52. นางสาวรินรดา สันติอาภรณ์ ผศ./ สาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบส่ือสาร

53. ผศ.สนิท ขวัญเมือง รศ./ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล
54. ผศ.ภาคภูมิ จารุภูมิ รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
55. ผศ.ภูมิใจ สอาดโฉม รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
56. นายภาคภูมิ ใจชมภู ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
57. ผศ.ศุภกิต แก้วดวงตา รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
58. ผศ.พินิจ เน่ืองภิรมย์ รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
59. นายอนุสรณ์ เราเท่า ผศ./ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
60. นายพิสุทธ์ิ เพชรสุวรรณ์ ผศ./ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล
61. นายประเทียบ พรมสีนอง ผศ./ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล
62. ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
63. ผศ.ฐิติพร พันธ์ุท่าช้าง รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
64. ผศ.สุชาติ จันทร์จรมานิตย์ รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
65. นายกิตตินันท์ น้อยมณี ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
66. นางสาวบุปผเวช พันธ์ุศรี ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
67. นายสุวรรณ จันทร์อินทร์ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการส่ือสาร
68. ผศ.นพพร พัชรประกิติ รศ./ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
69. นายรัฐพล เกติยศ ผศ./ สาขาวิศวกรรมโยธา
70. ผศ.วิษณุ ช้างเนียม รศ./ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
71. ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ วังงอน ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
72. ผศ.วิเชษฐ ทิทย์ประเสริฐ รศ./ วิศวกรรมไฟฟ้า
73. ผศ.วรพจน์ ศิริรักษ์ รศ./ วิศวกรรมอุตสาหการ
74. นายปุณยสิริ บุญเป็ง ผศ./ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
75. นายทวีศักด์ิ มหาวรรณ์ ผศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล
76. ผศ.ไพโรจน์ จันทร์แก้ว รศ./ วิศวกรรมเคร่ืองกล

-

77. นายธีระศักด์ิ สมศักด์ิ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
78. นางจรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์  วุฒิจ านงค์ ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
79. นางเพ็ญรัตน์ พันธ์ภัทรชัย ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
80. นางมาลัยพร วงค์แก้ว ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

1. นางนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล ผศ./ สาขาวิชาสถิติศาสตร์
2. นางสาวรัชนี บัวระภา ผศ./ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3. นางสาวสาวิตรี กาทองทุ่ง ผศ./ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
4. นายปัณณวิช ค ารอด ผศ./ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. นางสาวศิรดา ปินใจ ผศ./ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6. รศ.อนุชา จันทรบูรณ์ ศ./ สาขาวิชาพืชศาสตร์
7. นางสาวนันทยา เก่งเขตร์กิจ ผศ./ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์

8. นางสรินยา สุภัทรานนท์ ผศ./ สาขาวิชาการบัญชี
9. นางดารารัตน์ ธาตุรักษ์ ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

10. ผศ.ประชา ยืนยงกุล รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
11. นายอ านาจ ผัดวัง ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
12. นายสมคิด สุขสวัสด์ิ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

         สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

         วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

2 อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผล
งำนทำงวิชำกำร

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์

         คณะวิศวกรรมศำสตร์



ต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ/สำขำวิชำ
 ( ท่ีเสนอขอ )

1 อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผล
กำรสอน

         คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโนยีกำรเกษตร

สรุปกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ท่ี สถำนะ ช่ือ - สกุล

13. นายกิจจา ไชยทนุ ผศ./ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
14. ผศ.สุรพงศ์ บางพาน รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
15. ผศ.กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข รศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
16. นางศิรประภา ชัยเนตร ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

17. นางสาวภัทราวดี ธงงาม ผศ./ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
18. นายดุสิต ทองเปรมจิตต์ ผศ./ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
19. นางสาวภาสินี ศิริประภา ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
20. นางสาวสิริรัญญา ณ เชียงใหม่ ผศ./ สาขาวิชาทัศนศิลป์
21. นายขวัญพงษ์ สมมิตร ผศ./ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

22. นายกิตติ เอ่ียมเปรมจิต ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล อนุสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

-
3

1. นายวิโรจน์ มงคลเทพ ผศ./ สาขาวิชาสถิติศาสตร์

2. นางชไมพร รัตนเจริญชัย ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. นายอุดม เครือเทพ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

-

-

-
4

1. ผศ.วาณิช หลิมวานิช รศ./ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
2. นางสาวมนต์ธิรา สุวรรณประภา ผศ./ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3. นายกนกพงษ์ ศรีเท่ียง ผศ./ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

4. นายภูวดล พรหมชา ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5. นายนาวี นันต๊ะภาพ ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
6. นายจิรพนธ์ ทาแกง ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรไฟฟ้า
7. นายสมาน ดาวเวียงกัน ผศ./ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

8. นางสาวก่ิงกาญจน์ ปวนสุรินทร์ ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
9. นายธิติวัฒน์ ตาค า ผศ./ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
10. นางแววดาว พรมเสน ผศ./ สาขาวิชาการบัญชี

11. นางสาวศิริกัลยา โชติมณี ผศ./ สาขาวิชาทัศนศิลป์
12. นายภัทรกร ออแก้ว ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
13. ว่าท่ีร้อยตรีดรณ์ สุทธิภิบาล ผศ./ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดับ

-

14. นายประเสริฐ ลือโขง ผศ./ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ข้อมูล ณ วันท่ี  8  มีนาคม  2565

        คณะวิศวกรรมศำสตร์

        คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

        สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

        วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

        คณะวิศวกรรมศำสตร์

        คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

          วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

          สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร

        คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

          คณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์

          วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

          สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประชุมสภำมหำวิทยำลัย   
(กรณีผ่ำน/ ไม่ผ่ำนกำรประเมิน)

       คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

       คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์


