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สรุปสถานะด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ในปี พ.ศ. 2561 จ ำนวนทั้งสิ้น 19 คน ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จ ำนวน 18 คน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 1 คน  
ผู้เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ในปี พ.ศ. 2562 จ ำนวน 1 คน ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จ ำนวน - คน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 1 คน  

 
 

รายช่ือผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ประจ าปี 2561-2562 

ขอก าหนดต าแหน่ง สาขาวิชา วันที่เสนอเรื่อง 

วันที่อธิการบดี
มอบหมาย

เลขานุการ ก.พ.ว.
หรือ 

วันที่คณะกรรมการ
ประจ าคณะมีมติให้
เสนอชื่อผู้ขอต่อ 

ก.พ.ว. 

สถานะด าเนินการ 

1. นำยอมร คุ้มทรัพย์สิริ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ คณิตศำสตร์ประยุกต์ 8 มีนำคม 2561 28 มีนำคม 2561 เสร็จสิ้น 
2. นำงสำววชิรำภรณ์ เพิ่มพูนสินทรัพย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ คณิตศำสตร์ประยุกต์ 8 พฤษภำคม 2561 4 มิถุนำยน 2561 เสร็จสิ้น 
3. นำยณัฐกร อินทรวิชะ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 11 มิถุนำยน 2561 13 กรกฎำคม 2561 เสร็จสิ้น 
4. นำงสำวฟ้ำใส วิวัฒน์วงศ์วนำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมวัสดุ 3 กันยำยน 2561 3 ตุลำคม 2561 เสร็จสิ้น 
5. นำยสุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 กันยำยน 2561 20 กันยำยน 2561 เสร็จสิ้น 
6. นำงสำวจรัสศรี เสือทับทิม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมมำตรวิทยำ 

อนุสำขำวิชำวิศวกรรม
แมคคำทรอนิกส์ 

6 กันยำยน 2561 3 ตุลำคม 2561 เสร็จสิ้น 

7. นำยมกร ลักขณำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมเครื่องกล  
อนุสำขำวิชำ

วิศวกรรมเครื่องกลและ
กำรออกแบบ 

13 กันยำยน 2561 3 ตุลำคม 2561 เสร็จสิ้น 
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รายช่ือผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ประจ าปี 2561-2562 

ขอก าหนดต าแหน่ง สาขาวิชา วันที่เสนอเรื่อง 

วันที่อธิการบดี
มอบหมาย

เลขานุการ ก.พ.ว.
หรือ 

วันที่คณะกรรมการ
ประจ าคณะมีมติให้
เสนอชื่อผู้ขอต่อ 

ก.พ.ว. 

สถานะด าเนินการ 

8. ผศ.ดร.ณำวดี ศรีศิริวัฒน์ รองศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมเคมี 
 

14 กันยำยน 2561 25 ตุลำคม 2561 เสร็จสิ้น 

9. นำยปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 24 กันยำยน 2561 3 ตุลำคม 2561 เสร็จสิ้น 
10. ผศ.ดร.สกล อุดมศิริ รองศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 27 กันยำยน 2561 25 ตุลำคม 2561 เสร็จสิ้น 
11. นำงปิยะมำศ ไชยนอก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ฟิสิกส์ 1 ตุลำคม 2561 12 ตุลำคม 2561 เสร็จสิ้น 
12. ผศ.ชัชวำล พรพัฒน์กุล รองศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมมำตรวิทยำ 

อนุสำขำวิชำวิศวกรรม
เครื่องมือวัด 

3 ตุลำคม 2561 25 ตุลำคม 2561 เสร็จสิ้น 
 

 
13. นำยอิทธิศักดิ์ ศรีด ำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4 ตุลำคม 2561 16 ตุลำคม 2561 เสร็จสิ้น 
14. นำงเพียงพิศ กลิ่นหรั่น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมเคมี 11 ตุลำคม 2561 25 ตุลำคม 2561 เสร็จสิ้น 
15. นำยศักดำ พรหมเหมือน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 

 
11 ตุลำคม 2561 26 ตุลำคม 2561 เสร็จสิ้น 

16. ผศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รองศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมอุตสำหกำร 
อนุสำขำวิชำวิศวกรรม
อุตสำหกำรและระบบ 

11 ตุลำคม 2561 26 ตุลำคม 2561 รอผลกำรพิจำรณำ 
จำกผู้ประเมิน 

17. นำยพิษณุ ศรีธงชัย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 12 ตุลำคม 2561 30 ตุลำคม 2561 เสร็จสิ้น 
18. นำยกิตติพงศ์ ศรีอำหมัด ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 16 ตุลำคม 2561 26 ตุลำคม 2561 เสร็จสิ้น 
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รายช่ือผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ประจ าปี 2561-2562 

ขอก าหนดต าแหน่ง สาขาวิชา วันที่เสนอเรื่อง 

วันที่อธิการบดี
มอบหมาย

เลขานุการ ก.พ.ว.
หรือ 

วันที่คณะกรรมการ
ประจ าคณะมีมติให้
เสนอชื่อผู้ขอต่อ 

ก.พ.ว. 

สถานะด าเนินการ 

19. นำยรัฐพงษ์ ข ำไชโย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 
อนุสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
 

16 ตุลำคม 2561 26 ตุลำคม 2561 เสร็จสิ้น 

20. นำยยงยุทธ์ พัฒนพงศ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิศวกรรมมำตรวิทยำ 
อนุสำขำวิชำวิศวกรรม

แมคคำทรอนิกส์ 

7 มีนำคม 2562 20 มีนำคม 2562 รอผลกำรพิจำรณำ 
จำกผู้ประเมิน 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
        ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

 

******************************** 


