
ที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งบริหำร
ระดับ

กำรประเมิน

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
ระดับมหำวิทยำลัย

๑ นางสาว นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข รองศาสตราจารย์ อธิการบดี ดีเด่น
๒ นางสาว จฑุามาส จติต์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ดีเด่น
๓ นาง จฑุามาศ หงษ์ทอง อาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพและสารสนเทศ ดีเด่น
๔ นาง อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองศาสตราจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดีเด่น
๕ นางสาว จรวยพร แสนทวีสุข อาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ ดีเด่น
๖ นางสาว รัชดา โสภาคะยงั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดีเด่น
๗ นางสาว อัญชลี ส าเภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจยั ดีเด่น

ระดับคณะ/ส ำนัก
คณะเกษตรศำสตร์

๘ นาย ภาคภูมิ สืบนุการณ์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดีเด่น
๙ นาย สราญ ปริสุทธิกลุ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา ดีเด่น

๑๐ นาย เทวัญ ตติยรัตน์ ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ ดีเด่น
คณะบริหำรศำสตร์

๑๑ นาย อุทัย อันพิมพ์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ดีเด่น
คณะเภสัชศำสตร์

๑๒ นาง ชุตินันท์ ประสิทธิภ์ูริปรีชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดีเด่น
๑๓ นาง วันดี รังสีวิจติรประภา รองศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพันธ์ ดีเด่น

คณะวิทยำศำสตร์
๑๔ นาย อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดีเด่น
๑๕ นาง กลุธรา มหาดิลกรัตน์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดีเด่น
๑๖ นาย อนุพงษ์ รัฐิรมย์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ดีเด่น
๑๗ นาย กมัปนาท ฉายจรัส อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ ดีเด่น
๑๘ นางสาว ศิริพร จงึสุทธิวงษ์ รองศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ดีเด่น
๑๙ นาย อุดม ทิพราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดีมาก

คณะวิศวกรรมศำสตร์
๒๐ นาย กลุเชษฐ์ เพียรทอง รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดีเด่น
๒๑ นาย ฉตัรชัย กนัยาวุธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ดีเด่น
๒๒ นาย ธีระพงษ์ วงศ์บุญ ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ ดีเด่น

คณะศิลปศำสตร์
๒๓ นาง ธิราพร ศรีบุญยงค์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดีเด่น
๒๔ นาย อนันท์ธนา เมธานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดีเด่น

เอกสำรแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ฉบับลงวันที่    ๗    พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรือ่ง รำยชื่อข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำและพนักงำนมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่นและดีมำก

รอบกำรประเมินครัง้ที่สอง ระหว่ำงวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ 
ประเภทผู้บริหำรมหำวิทยำลัยและคณะ ส ำนัก

หนา้ที ่๑ จาก ๓



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งบริหำร
ระดับ

กำรประเมิน

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
๒๕ นาย มงคล ปุษยตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ดีเด่น
๒๖ นาง รัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ดีเด่น

ส ำนักทรัพยส์ินและสิทธปิระโยชน์
๒๗ นางสาว เสาวดี กงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการส านักทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ ดีเด่น

ส ำนักวิทยบริกำร
๒๘ นาย สุรชัย จมูพระบุตร อาจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ ดีเด่น
๒๙ นาง สายสุนี ชัยมงคล อาจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ ดีเด่น

พนักงำนมหำวิทยำลัย
ระดับคณะ/ส ำนัก
คณะเกษตรศำสตร์

๓๐ นางสาว สุกญัญา คลังสินศิริกลุ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดีเด่น
๓๑ นางสาว วิริยา พรมกอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิจยั ดีเด่น

คณะบริหำรศำสตร์
๓๒ นาย สืบพงศ์ หงษ์ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดีเด่น
๓๓ นางสาว สุมาลี เงยวิจติร อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพันธ์ ดีเด่น

คณะพยำบำลศำสตร์
๓๔ นางสาว เกษร สายธนู อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดีเด่น
๓๕ นางสาว สุนันทา ครองยทุธ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิจยั บริการวิชาการ ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ วิเทศสัมมพันธ์
ดีเด่น

๓๖ นางสาว สุวภัทร นักรู้ก าพลพัฒน์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ดีเด่น
คณะรัฐศำสตร์

๓๗ นางสาว จนัทรา ธนะวัฒนาวงศ์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดีเด่น
๓๘ นางสาว วิภาพรรณ ตระกลูสันติรัตน์ อาจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและประกนัคุณภาพ ดีเด่น

คณะวิทยำศำสตร์
๓๙ นางสาว นิภาวรรณ พองพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดีเด่น
๔๐ นางสาว ช่อทิพย์ กณัฑโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดีเด่น

คณะวิศวกรรมศำสตร์
๔๑ นาย ธนรัฐ ศรีวีระกลุ รองศาสตราจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ ดีเด่น
๔๒ นาย ตะวันฉาย โพธิห์อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกนัคุณภาพ ดีเด่น
๔๓ นาง ธารชุดา พันธ์นิกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดีเด่น

คณะศิลปศำสตร์
๔๔ นาย ชาญชัย คงเพียรธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและพัฒนา ดีเด่น
๔๕ นาย สุวภัทร ศรีจองแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา ดีเด่น

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
๔๖ นาย อธิพงศ์ สุริยา อาจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา ดีเด่น

หนา้ที ่๒ จาก ๓



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งบริหำร
ระดับ

กำรประเมิน

ส ำนักบริหำรทรัพยส์ินและสิทธปิระโยชน์
๔๗ นาย วศิน โกมุท อาจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานอ านวยการและฝ่ายหอพัก ดีเด่น

หนา้ที ่๓ จาก ๓


