ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
------------------------ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ได้จัดงานครบรอบวันสถาปนาคณะฯ ปีที่ ๑๕ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี พิ ธี ม อบโล่ แ ละรางวั ล แก่ บุ ค ลากรดี เ ด่ น เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ละการสร้ า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ
ในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ลูกจ้างและบุคคลภายนอกที่ให้
การสนับสนุนคณะฯ
บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ด้ า นอื่ น ๆ ของบุ ค ลากรซึ่ ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี -ดี ม ากแล้ ว จึ ง ประกาศชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล บุ ค ลากรดี เ ด่ น ประจํ า ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ด้านการเรียนการสอนดีเด่น
๑. อ.ดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด
ภูมิสวัสดิ์
๒ อ.สวัสดิ์
๓. อ.ดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์

ตําแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ด้านวิจัยดีเด่น
๑. อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา
อาจารย์
๒. รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล รองศาสตราจารย์
ด้านกิจการนิสิตดีเด่น
๑. อ.ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์
อาจารย์
อาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียงให้คณะฯด้านนวัตกรรมและการแข่งขัน
๑. อ.ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ
อาจารย์
๒. อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
อาจารย์
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (สายข,ค)
จนท.บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ
๑. นางยุพิน
เจนจริยโกศล
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
๒ นางเสาวณีย์ ไม้จันทร์
ช่างเทคนิคชํานาญงานพิเศษ
๓ นายณรงค์ อุ่นคง
๔. นางสาวเกวลิน อิสสะอาด
นักวิชาการศึกษา
๕. นายสุขชัย
ยั่งยืน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๖. นางสาวอรุณี สุขศรี
จนท.บริหารงานทั่วไป

สังกัด

หมายเหตุ

ภ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภ.วิศวกรรมเครื่องกล
ภ.วิศวกรรมโยธา
ภ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภ.วิศวกรรมเกษตร
ภ.วิศวกรรมการอาหาร
ภ.วิศวกรรมโยธา
ภ.วิศวกรรมเครื่องกล
ภ.วิศวกรรมการอาหาร
สํานักงานเลขานุการ
ภ.วิศวกรรมเกษตร
สํานักงานเลขานุการ
สํานักงานเลขานุการ
สํานักงานเลขานุการ

คุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ของคณะฯ

ที่
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกลักษณ์ เรืองศรี
นางสมบูรณ์ พรมชาติ
นายรัตนศักดิ์ ทรัพย์เย็น
นายภัทรพล ชูราศรี
นางสาวสุปราณี ปุยะพันธุ์
นายพนาฤทธิ์ จันทร์ทอง
นายฉลอง
มาตรทอง
นายวิเชียร
อี้พุก

ตําแหน่ง

สังกัด
วิศวกร
ภ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จนท.บริหารงานทั่วไป
ภ.วิศวกรรมเครื่องกล
ช่างเครื่องยนต์
ศูนย์ฯพลังงานฯ
ช่างเทคนิค
ศูนย์ฯพลังงานฯ
จนท.บริหารงานทั่วไป
ภ.วิศวกรรมโยธา
ช่างเทคนิค
ภ.วิศวกรรมโยธา
พนักงานทั่วไป
ภ.วิศวกรรมชลประทาน
พ นั ก ง า น ป ร ะ จํ า ภ.วิศวกรรมชลประทาน
ห้องทดลอง

บุคคลภายนอกสนับสนุนทุนการศึกษานิสิต
๑. สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.
๒. คุณพงศ์ ชินธรรมมิตร
๓. บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
๔. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
๕. บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด
๖. บริษัท ซินดิคาร์ทุม ซัสเทนเอเบิล รีซอร์สเซส (ประเทศ) จํากัด
๗. คุณภัคพงศ์ ศรีรักษาทรัพย์
๘. บริษัท วี.เอส.เอส.อินดัสเตรียล จํากัด
บุคคลภายนอกสนับสนุนกิจกรรมคณะ
๑. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศรีกําแพงแสนมอเตอร์
๒. บริษัท คูโบต้า นครปฐม จํากัด
๓. คุณเฉลิมพันธ์ เย็นทรวง
๔. คุณกฤษฎ์ มาศวงศ์วิวัฒน์
๕. บริษัท กลุ่ม 79 จํากัด
๖. บริษัท เมืองสะอาด จํากัด
๗. บริษัท เอส ดี แมชชีนเนอรี่ (เอเชีย อาคเนย์) จํากัด
๘. คุณวชิระ กลับชุ่ม
๙. คุณสมิตร อนุวัตรเกษม
๑๐ คุณสมบัติ ศรีตุลานนท์
๑๑. รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
๑๒. คุณอํานวย เนตยสุภา
๑๓. คุณสุชาติ จตุรพิธพร

หมายเหตุ
คุ ณ ส ม บั ติ
ค ร บ ถ้ ว น
ตามเกณฑ์
ของคณะฯ

พิจารณาตามเกณฑ์ของคณะฯ

พิจารณาตามเกณฑ์ของคณะฯ

สนับสนุนก่อสร้าง”ศูนย์ทดสอบประตูหน้าต่างและระบบผนังกระจกสําหรับอาคาร”
๑. บริษัท A&G Engineering Co.,Ltd.
๒. บริษัท เค เอส แมนูแฟคเตอรี่ (1991) จํากัด
๓. บริษัท ORM จํากัด
๔. บริษัท A.S General 96 Co.Ltd.
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

