ความคืบหน้าการดาเนินงานตาแหน่งทางวิชาการ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อผู้เสนอขอ
นำงอภิมณีณ์ ปวรัชพิสิษฐ์
จ่ำสิบตรีภัทรำวุธ ภัทระธนกุลชัย
ผศ.อำภัสร แสงนำค
นำยเอกพล อนุสุเรนทร์
นำยณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย
นำงนงค์นุช กลิ่นพิกุล
น.ส.สุภำพร อรรคพิณ
นำงธัญญำภัทร์ เลิศจันทรำงกูร
นำงภัทริณี ไวท์
น.ส.ดวงสุรีย์ แสนสีระ
นำยชูพรรค แพงไธสง
นำยนิกร กรรณิกำกลำง
ผศ.กรกมล ศรีเดือนดำว
ผศ.สุวมิ ล พิชญไพบูลย์
ผศ.ณัฐธญำณ์ ศรีสุวอ
ผศ.รุ่งทิวำ เสำร์สิงห์
น.ส.ปัณณวรรณ วำจำงำม
น.ส.อรทัย ชุ่มเย็น
ว่ำที่ ร.ต.หญิงรำยวดี ผดุงกำญจน์
น.ส.สุวมิ ล นภำผ่องกุล
นำยสุจินต์ สุขะพงษ์
นำงอำไพ แสนหมื่น
นำงจันทนำ วงศ์หำญ

สำขำ /ผลงำน
กำรจัดกำร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
วิศวกรรมไฟฟ้ำ
วิศวกรรมสำรวจ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ภำษำอังกฤษ
จิตวิทยำกำรศึกษำ
ฟิสิกส์
ชีววิทยำ
กำรตลำด
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ภำษำอังกฤษ
นิติศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร
ระบบสำรสนเทศ
ภำษำไทย
คหกรรมศำสตร์
คหกรรมศำสตร์
ภำษำญี่ปุ่น
กำรโรงแรม
จิตวิทยำกำรศึกษำ
บรรณำรักษศำสตร์

วันที่มหำวิทยำลัยรับเรื่อง
15 มี.ค. 61
16 มี.ค. 61
8 พ.ย.60
20 ก.ค.61
6 ส.ค.61
21 ส.ค.61
6 ก.ย.61
7 ก.ย.61
25 ก.ย.61
27 ก.ย.61
12 ต.ค.61
12 ต.ค.61
19 ต.ค.61
24 ต.ค.61
30 ต.ค.61
30 ต.ค.61
19 ต.ค.61
19 ต.ค.61
24 ต.ค.61
29 ต.ค.61
29 ต.ค.61
29 ต.ค.61
30 ต.ค.61

สถำนะดำเนินกำร
รอผลกำรอ่ำนฉบับปรับปรุง 1 รำย
รอผลกำรอ่ำนฉบับปรับปรุง 2 รำย
รอผลกำรอ่ำนฉบับปรับปรุง 1 รำย
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลือผลกำรประเมินอีก 1 รำย
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำร
นำเสนอที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
เหลือผลกำรประเมินอีก 1 รำย
นำเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำร
เหลือผลกำรประเมินอีก 1 รำย
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ
นำเสนอที่ประชุมสภมำหวิทยำลัย
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่ำงปรับปรุง 1 เดือน (ปรับปรุงภำยใน)
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อผู้เสนอขอ
นำยศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง
นำยมนต์ชัย น้อยคำสิน
นำงภิรดี ฤทธิเดช
นำยสมศักดิ์ บุตรสำค
น.ส.วิภำ อร่ำมรุ่งโรจน์ชัย
นำยคชศักย์ มหำรมณ์
นำยอนันต์ โสภิณ
จ.ส.ต.มณเธียร โอทองคำ
นำยชัยศักดิ์ คล้ำยแดง
นำงศิริมำ ศีลพัฒน์
นำยบุญสม ครึกครืน
น.ส.หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ
นำยเชิงชำย สุวรรณกูฏ
นำงสำวศรีสวัสดิ์ เที่ยงธรรม
นำงเจษฎำภรณ์ ยำนุพรหม
นำงกุลชยำ พงษ์แสวง
นำยดลธรรม เอฬกำนนท์
นำงสำวรัตติกรณ์ เสำร์แดน
นำยภำณุเดช แสงสีดำ
นำยธีรยุทธ กำญจนแสงทอง
นำยปริญญำ ศรีสตั ยกุล
นำยสุธรรม ศิวำวุธ
นำยฤทธิชัย เภำเนียม
น.ส.ศศธร สิงขรอำจ

สำขำ /ผลงำน
ฟิสิกส์
ภำพยนตร์และภำพถ่ำย
คณิตศำสตร์ทั่วไป
ระบบสำรสนเทศ
กำรจัดกำร
กำรตลำด
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมสิ่งทอ
คหกรรมศำสตร์
บรรณำรักษศำสตร์
ไทยศึกษำ
ระบบสำรสนเทศ
ระบบสำรสนเทศ
กำรบัญชี
กำรเงิน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
วิศวกรรมอุตสำหกำร
วิศวกรรมอุตสำหกำร
วิศวกรรมอุตสำหกำร
วิศวกรรมกำรผลิต
วิศวกรรมอุตสำหกำร
วิศวกรรมอุตสำหกำร
วิศวกรรมอุตสำหกำร
อำหำรและโภชนำกำร

วันที่มหำวิทยำลัยรับเรื่อง
22 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61
30 ต.ค. 61
25ต.ค.61
30 ต.ค.61
31 ต.ค.61
31 ต.ค.61
31 ต.ค.61
31 ต.ค.61
31 ต.ค.61
31ต.ค.61
31 ต.ค.61
31 ต.ค.61
31 ต.ค.61
31 ต.ค.61
31ต.ค.61
31ต.ค.61
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 61
31 ต.ค.61

สถำนะดำเนินกำร
เหลือผลกำรประเมินอีก 1 รำย
เหลือผลกำรประเมินอีก 2 รำย
อยู่ระหว่ำงปรับปรุง และขอขยำยเวลำ
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่ำงปรับปรุงแก้ไข (ครบกำหนด 25 ตุลำคม 2562)
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ
นำเสนอที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำร
เหลือผลกำรประเมินอีก 1 รำย
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลือผลกำรประเมินอีก 2 รำย
เหลือผลกำรประเมินอีก 2 รำย
นำเสนอที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
เหลือผลกำรประเมินอีก 2 รำย
เหลือผลกำรประเมินอีก 1 รำย
นำเสนอที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
นำเสนอที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย
เหลือผลกำรประเมินอีก 1 รำย
เหลือผลกำรประเมินอีก 1 รำย
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
รอผลกำรประเมินอีก 1 รำย

ลำดับที่
ชื่อผู้เสนอขอ
48 น.ส.นวพร ถิ่นไทรงำม
49 นำงดวงทิพย์ ไข่แก้ว
50 นำยวรวิทย์ จันทร์เนย

สำขำ /ผลงำน
คหกรรมศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร
ทัศนศิลป์

วันที่มหำวิทยำลัยรับเรื่อง
31 ต.ค.61
31 ต.ค.61
31ต.ค.61

สถำนะดำเนินกำร
รอผลกำรประเมินอีก 1 รำย
รอผลกำรประเมินอีก 1 รำย
อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อส่งผลงาน หลัง 1 พฤศจิกายน 2561 ใช้เกณฑ์ กพอ.ฉบับใหม่ 2560
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อผู้เสนอขอ
นำยธนัยรัตน์ มำต๊ะ
ผศ. ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์
นำยอุดมเดช ภักดี

สำขำ /ผลงำน
วิศวกรรมโทรคมนำคมและกำรสื่อสำร
วิศวกรรมเคมี
ฟิสิกส์

วันที่มหำวิทยำลัยรับเรื่อง
30 พ.ย.61
12 พ.ย. 61
12 มิ.ย. 62

สถำนะกำรดำเนินงำน
รอผลกำรประเมินในภำพรวมจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร
รอผลจำกคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองคุณสมบัติ

4

นำยรัฐพล หงส์เกรียงไกร

เคมีเชิงฟิสิกส์

30 ส.ค. 62

รอผลจำกคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองคุณสมบัติ

5

ผศ.กนกวรรณ ง้ำวสุวรรณ

วิศวกรรมเคมี

27 ก.ย. 62

รอผลจำกคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองคุณสมบัติ

