สรุปจำนวนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ที่

สังกัด

ตำแหน่ง วันที่มหำวิทยำลัย

ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำร

ที่เสนอขอ

รับเรื่อง

คณะศิลปศาสตร์

ศ.ขั้นสูง

21 ส.ค. 60

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

1

นางมณีรัตน์

สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

2

นางประทุมทอง

ไตรรัตน์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รศ.

27 ต.ค. 60

อยู่ระหว่างผู้เสนอขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการ

3

นางสาวทศพร

แสงสว่าง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.

28 ก.พ. 61

อยู่ระหว่างประสานประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เดือนมกราคม 2562

4

นายจิรวัฒน์

เพชรรัตน์

คณะศิลปศาสตร์

รศ.

22 มี.ค. 2561
*รับเรื่องเพิ่มเติม

รอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562

7* นางสาวภัสสร

สังข์ศรี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

15 พ.ค. 61

อยู่ระหว่างผู้เสนอขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการ

9

รักษ์วงศ์

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

14 มิ.ย. 61

อยู่ระหว่างผู้เสนอขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการ

10 นายจรุงวิทย์

บุญโนรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

25 มิ.ย. 61

รอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562

11 นางสาวสุมนมาลย์

เนียมหลาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

25 มิ.ย. 61

รอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562

13 นายอนุวัฒน์

เติมเจิม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.

2 ก.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562

14* นายศรากุล

สุโคตรพรหมมี

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.

5 ก.ค. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

15 นายสุรัตน์

ลีรัตน์ชัย

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.

5 ก.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562

16 นายจตุพล

ตั้งปกาศิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

18 ก.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562

17 นางสาวฐิตาภา

สินธุรัตน์

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

18 ก.ค. 61

อยู่ระหว่างผู้เสนอขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการ

18 นางสาวรัตติกาล

เจนจัด

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

20 ก.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562

21 นายธงเทพ

ศิริโสดา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.

6 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

22 นางสาวภาณินี

บุญเลิศ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

7 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างประสานประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เดือนมกราคม 2562

23 นางสาวเอมอร

ชัยประทีป

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผศ.

7 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างประสานประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เดือนมกราคม 2562

24 นางสาวโชติมา

โชติกเสถียร

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.

8 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

25 นายคารณ

ย่องซื่อ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

17 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างประสานประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เดือนมกราคม 2562

26* นางสุพรรณิการ์

ย่องซื่อ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

17 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

27 นายกิตติพร

ชูเกียรติ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

17 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

28 นายนพศักดิ์

ฤทธิ์ดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.

21 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

29 นางสาวพิมพ์ณภัท

จันทร์ศรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.

21 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

นางสาวอนงค์

ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด

ตำแหน่ง วันที่มหำวิทยำลัย
ที่เสนอขอ

รับเรื่อง

ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำร

30 นายนิธิศ

เกียรติสุข

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.

21 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

31 นางสาวศรินญา

สังขสัญญา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.

21 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างประสานประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เดือนมกราคม 2562

32 นายจรัญ

ลิขิตรัตนพร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.

22 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างประสานประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เดือนมกราคม 2562

33 นางสาวอรสุชา

อุปกิจ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

24 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

34 นางสาวพลอย

ศรีสุโร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

24 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

35* นางสาววิภาวี

วีระวงศ์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

24 ส.ค. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

36* นายสุเทพ

เชาว์สนิท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

6 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

37 นางสาวรุ่งนภา

สุวรรณศรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.

6 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประสานประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เดือนมกราคม 2562

38 นางสาวจุฬาลักษณ์

วัฒนานนท์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

6 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

39 นางสาวณัฐชยา

คารังษี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

4 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

40 นางสาวศิรินภา

อายุยืน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

11 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

41 นายสุรชัย

ขันแก้ว

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

11 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

42 นายวิษณุพร

อรุณลักษณ์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

11 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

43* นายศรชัย

บุตรแก้ว

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

12 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

44 นายธิปัตย์

โสตถิวรรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

12 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

45 นางสาวณชญาภัส

รอดประยูร

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.

13 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

46 นางสาวกฤติยา

ร่างสม

คณะบริหารธุรกิจ

รศ.

13 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

47 นายวสันต์

สอนเขียว

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

14 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

48* นายวีระยุทธ

นาคทิพย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.

14 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

49 นายสมพร

ธุรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ศ.

14 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

50* นายกฤษดา

เชียรวัฒนสุข

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.

18 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

51 นายอัครเดช

ทองสว่าง

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

21 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

52* นางสุวดี

อิสรายุวพร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.

21 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินผลงานทางวิชาการ

53 นางสาวบุญธิดา

เอื้อพิพัฒนากูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

21 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

54 นายอรุณ

ศรีจันทร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.

21 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

55 นายไชยพจน์

หวลมานพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.

21 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด

ตำแหน่ง วันที่มหำวิทยำลัย
ที่เสนอขอ

รับเรื่อง

ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำร

56 นางสาวนฤมล

แสนเสนา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.

21 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

57 นางราพึง

ชัยหลีเจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

24 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

58 นายสวัสดิ์

พิมพ์สุวรรณ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.

24 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

59 นายอมร

อัศววงศานนท์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.

24 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

60 นายศราวุธ

จิตต์พินิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

24 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

61* นางสาวจิราพร

กุลคา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.

25 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

62 นางสาวปภาภัสสร์

ศรีมหาคุณวงศ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.

25 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

63 นายสมิง

จาปาศรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.

25 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

64 นายบิณฑสันต์

ขวัญข้าว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

25 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

65 นายไพบูลย์

แย้มเผื่อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.

25 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

66 นางวีราภรณ์

ผิวสอาด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

25 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

67 นางจุฑาภรณ์

ขวัญสังข์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผศ.

26 ก.ย. 61

อยู่ระหว่างประชุมทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

68 นายวชิระ

แสงรัศมี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.

27 ก.ย. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2562

69 นางสาวกุลภัสสร์

กาญจนภรางกูร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

27 ก.ย. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2562

70 นายอภิวัฒน์

วงศ์เลิศ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

27 ก.ย. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2562

71 นายกมล

สังข์ทอง

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

27 ก.ย. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2562

72 นายวัฒนา

ทนงค์แผง

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

1 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2562

73 นางสาวจารุวรรณ

สุริยวรรณ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.

1 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 2/2562

74 นายวีระ

บัวงาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.

1 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 2/2562

75 ว่าที่ร้อยตรี ดาวรุ่ง

วัชรินทร์รัตน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.

1 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 2/2562

76 นางปานฉัตท์

อินทร์คง

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ศ.

1 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 2/2562

77 นางฉันทนา

เอี่ยมพนากิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

1 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 2/2562

78* นางสาวปริญญา

บรรณเภสัช

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.

2 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2562

79 นางสาวนรินทร์ทร

พันธ์สวัสดิ์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผศ.

2 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2562

80 นางสาวขนิษฐา

มีประดิษฐ์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผศ.

2 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2562

ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด

ตำแหน่ง วันที่มหำวิทยำลัย

ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำร

ที่เสนอขอ

รับเรื่อง

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผศ.

2 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2562

81 นางสาวกัญญ์ธศยา

อัครศิริฐรัตนา

82 นางสาวกัญชพร

ตันทอง

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.

2 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมกราคม ครั้งที่ 3/2562

83 นางสาวกุลกนิษฐ์

ทองเงา

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รศ.

2 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

84 นางสาวเยาวรัตน์

วงศ์ศรีสกุลแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.

3 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

85* นายนพดล

พรามณี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.

3 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

86 นางสาวริสสวัณ

อรชุน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.

5 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

87 นางสุชีรา

อินทโชติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.

5 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

88 นายณัฐพงษ์

สีบุญเรือง

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.

8 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

89 นางสาวเบญจวรรณ

ศฤงคาร

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.

8 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

90 นางบุญฑริกา

วงศ์วานิช

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.

9 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

91 นายมรกต

พุทธกาล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

12 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

92 นางสาวอิศรากรณ์

เทียมศร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

12 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

93 นางรพี

สว่างแจ้ง

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

12 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

94 นายสรยุทธ

ดวงใจ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.

12 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

95 นางสาวจิระพันธ์

ชูจันทร์

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.

16 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

96 จ่าอากาศโท ฉัตรชัย

ศุภพิทักษ์สกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

16 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

97 นายศิริชัย

ต่อสกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.

17 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

98 นางสุรีรัตน์

อินทร์หม้อ

คณะบริหารธุรกิจ

รศ.

17 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

99 นายสารวม

โกศลานันท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

17 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

100 นางสาวชลดา

ปานสง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.

19 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

101 นางสาวดวงพร

พุทธวงศ์

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.

19 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

102 นายพิเชษฐ์

เลิศวรรัตติกุล

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

19 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

103 นางสาวภารณี

เผือกจิตร

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

19 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

104 นางพิมพ์นภัส

ภูมิกิตติพิชญ์

คณะศิลปศาสตร์

รศ.

19 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

105 นายณัฐพงษ์

โตมั่น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.

22 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด

ตำแหน่ง วันที่มหำวิทยำลัย
ที่เสนอขอ

รับเรื่อง

ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำร

106* นางสุกาญจน์

รัตนเลิศนุสรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.

22 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

107 นางกุลประภา

ศรีหมุด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

22 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

108 นายยรรยง

สุขคล้าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

24 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

109 นางกรธัช

โฆษิตโภคิน

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

24 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

110 นางสาวนภาพร

นิลาภรณ์กุล

คณะบริหารธุรกิจ

รศ.

25 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

111 นายอนินท์

มีมนต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

25 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

112 นางศิรินันท์

ตรีมงคลทิพย์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ผศ.

26 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมีนาคม 2562

113 นายณัฏฐพงศ์

จันทร์วัฒนะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.

26 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

114 นายนพกร

ผลาวรรณ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.

26 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

115 นายวิจิตร

สนหอม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

116 นางอุไรวรรณ

คาสิงหา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

117 นางจิตรลดา

ตรีสาคร

คณะบริหารธุรกิจ

รศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

118 นางพัชรินทร์

จึงประวัติ

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

119 นายพัฒนพงษ์

ทัดทา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

120 นางสาววรรณชนก

สุนทร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

121 นางสาวกัญญาณัฐ

เปลวเฟื่อง

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

122 นายถนอมพงษ์

พานิช

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

123 นายวันชัย

ประเสริฐศรี

คณะบริหารธุรกิจ

รศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

124 นางสาวธัญวรัตน์

สุวรรณะ

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

125* นางสาวปิยนาถ

ศรีสมเพ็ชร

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

126 นางสาวพิมพิกา

ทองรมย์

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

127 นางสาวกนกพร

ชัยประสิทธิ์

คณะบริหารธุรกิจ

รศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

128 นายดารงค์พล

วิโรจน์ธรรม

คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษายน 2562

129 นายปองพล

นิลพฤกษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนพฤษภาคม 2562

130 นางสาวจันทิมา

ฑีฆะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนพฤษภาคม 2562

ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด

ตำแหน่ง วันที่มหำวิทยำลัย
ที่เสนอขอ

รับเรื่อง

ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำร

131 นางสาวอารณี

โชติโก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนพฤษภาคม 2562

132 นายสมนึก

ศรีสวัสดิ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนพฤษภาคม 2562

133 นายอนุชา

ตุงคัษฐาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนพฤษภาคม 2562

134 นายศราวุธ

ใจเย็น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนพฤษภาคม 2562

135 นายโสภณ

สาทรสัมฤทธิ์ผล

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนพฤษภาคม 2562

136 นางสาวพัฒน์นรี

จันทราภิรมย์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผศ.

29 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนพฤษภาคม 2562

137 นางสาวพิมอร

แก้วแดง

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

30 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนพฤษภาคม 2562

138 นางมธุรา

สวนศรี

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

30 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนพฤษภาคม 2562

139 นายเมธี

พิกุลทอง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รศ.

30 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนพฤษภาคม 2562

140 นางรสริน

เจิมไธสง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.

30 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนพฤษภาคม 2562

141 นางสาวธนวันต์

สิทธิไทย

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

30 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนพฤษภาคม 2562

142 นายพุทธพล

ทองอินทร์ดา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.

30 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนพฤษภาคม 2562

143 นายวินัย

จันทร์เพ็ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

30 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

144 นายณัฐพล

ดีคา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.

30 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

145 นายพงษ์ศักดิ์

อาภา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

30 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

146 นายศุภชัย

กฤตสุทธาชีวะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

30 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

147 นายปราโมทย์

พูนนายม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

30 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

148 นายบุญส่ง

จงกลนี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

30 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

149 นางประดิษฐา

ภาษาประเทศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผศ.

30 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

150 นางสาวจุฬาภรณ์

ศรีเมืองไหม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผศ.

30 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

151 นางวราภรณ์

บันเล็งลอย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

152 นางวราภรณ์

ตรีมงคล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

153 นายกรณัท

สุขสวัสดิ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

154 นายธนะรัตน์

ธนากิจเจริญสุข

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

155 นายทวีศักดิ์

สุขเจริญทรัพย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด

ตำแหน่ง วันที่มหำวิทยำลัย
ที่เสนอขอ

รับเรื่อง

ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำร

156 นายธวัชชัย

ใจศิริ

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

157 นายฌานิศ

วงศ์สุวรรณ

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนมิถุนายน 2562

158 นางสาวอรัญญา

แสนสระ

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

159 นางสาวทศพร

สุธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

160 นายยุวยง

อนุมานราชธน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

161 นายสุวัฒน์

พื้นผา

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

162 นายธงชาติ

พิกุลทอง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

163 นายกิตติ

จุ้ยกาจร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

164 นายสมพร

วาสะศิริ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

165 นางสาวสิตา

สิทธิรณฤทธิ์

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

166 นางสาวสุวรรณา

แตงอ่อน

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

167 นายธนภูมิ

วงษ์บาหรุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

168 นางสาวณภัทร

ศุกรวรรณ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

169 ว่าที่ร้อยตรี ปิยะภัทร

เต็มแย้ม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

170 นางปณิตา

สงวนทรัพย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

171 ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์

วิทยาโกมลเลิศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

172 นายคมสัน

เรืองโกศล

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนกรกฎาคม 2562

173 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัญจลักษณ์ หรีรักษ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

174 นายพร้อมศักดิ์

อภิรติกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

175 นางกนกวรรณ

ดาบส

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

176 นางกัลยาณี

เจริญช่าง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

177 นางสาวเยาวลักษณ์

พิพัฒน์จาเริญกุล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

178* นางสาวสุมนา

ปานสมุทร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

179 นางสาววีณา

จันทรรัชชกูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

180 นางสาวนงลักษณ์

พรมทอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ที่

สังกัด

ตำแหน่ง วันที่มหำวิทยำลัย

ควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำร

ที่เสนอขอ

รับเรื่อง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

181 นางสาวสุทธวรรณ

สุพรรณ

182* นางถาวรดา

จันทนะสุต

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

183 นายสุรพันธ์

จันทนะสุต

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

184 นายเกียรติศักดิ์

สมฤทธิ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.

31 ต.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

185 นางสาวอิศรา

ศิรมณีรัตน์

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.

8 พ.ย. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

186 นางพิมลพรรณ

เพชรสมบัติ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รศ.

30 พ.ย. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

187 นายบุญฤทธิ์

คุ้มเขต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.

24 ธ.ค. 61

รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการรอบเดือนสิงหาคม 2562

หมายเหตุ : * เสนอขอใหม่ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่อนุมัติในครั้งที่ 1
ข้อมูล ณ เดือน 4 มกราคม 2562
จานวนคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ตาแหน่ง ผศ.

157 คน

จานวนคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ตาแหน่ง รศ.

21 คน

จานวนคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ตาแหน่ง ศ.

2 คน

จานวนคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ตาแหน่ง ศ.ขั้นสูง

1 คน

รวมอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรทั้งสิ้น

181 คน

