
ประเภท วัน  เดือน  ป�
บุคลากร ที่ กจ.รับเรื่อง

1 นางสาวเกษร  เมืองทิพย! ข#าราชการ ฯ ผู#ช(วยศาสตราจารย! 5103 พืชศาสตร! 29 ก.ย.59 นัดประชุมผู#ทรงคุณวุฒิ ฯ วันที่ 27 มี.ค.62

2 นางพงษ!ศักดิ์  นพรัตน! พนักงานมหาวิทยาลัย ผู#ช(วยศาสตราจารย! 0183 9 ส.ค.60   ส(งเอกสารให#ผู#ทรงคุณวุฒิ ฯ พิจารณาเพิ่มเติม
 วิทยาศาสตร!สิ่งแวดล#อม  

3 นางสาวเบญจมาศ  หนูแป:น พนักงานมหาวิทยาลัย ผู#ช(วยศาสตราจารย! 0141 ชีววิทยา 25 ต.ค.60 ผู#ทรงคุณวุฒิ ฯ ส(งผลมาแล#ว  1 ราย

4 นางสาวอรภรณ!  บัวหลวง พนักงานมหาวิทยาลัย ผู#ช(วยศาสตราจารย! 1101 วิศวกรรมเคมี 7 พ.ย.60 ผู#ทรงคุณวุฒิ ฯ ส(งผลมาแล#ว  1 ราย

5 นางสาวอุบลทา สมมารถ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู#ช(วยศาสตราจารย! 0313 เคมีวิเคราะห! 20 พ.ย.60  อยู(ระหว(างนัดประชุมผู#ทรงคุณวุฒิ ฯ

6 นางวีณา  จิรัตฐิวรุตม!กุล พนักงานมหาวิทยาลัย ผู#ช(วยศาสตราจารย! 0141 ชีววิทยา 18 ธ.ค.60 ผู#ทรงคุณวุฒิ ฯ ส(งผลมาแล#ว  1 ราย
     ชัยสาร

7 นางสาวลักษมี  พนักงานมหาวิทยาลัย ผู#ช(วยศาสตราจารย! 0133 เคมีอนินทรีย! 19 ธ.ค.60 ผู#ทรงคุณวุฒิ ฯ ส(งผลมาแล#ว  1 ราย
     ชัยเจริญวิมลกุล

8 ส.อ.ชัยนุสนธ! พนักงานมหาวิทยาลัย ผู#ช(วยศาสตราจารย! 0151 ฟ@สิกส! 4 ม.ค.61 ผู#ทรงคุณวุฒิ ฯ ส(งผลมาแล#ว  1 ราย
     เกษตรพงศ!ศาล

สังกัด/ชื่อ - สกุลลําดับ

รายงานความก
าวหน
าการขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

ขอกําหนดคําแหน(ง สาขาวิชา ขั้นตอนการดําเนินการ



ประเภท วัน  เดือน  ป�
บุคลากร ที่ กจ.รับเรื่อง

9 นางสาวสายนที บุคลากรเงินรายได# ผู#ช(วยศาสตราจารย! 1808 20 เม.ย.61 ผู#ทรงคุณวุฒิ ฯ ส(งผลมาแล#ว  1 ราย
    จากถิ่น เทคโนโลยีวัสดุ

10 นางสาวชมพูนุท ข#าราชการ ฯ ผู#ช(วยศาสตราจารย! 5502 เทคโนโลยีประมง 7 พ.ค.61 ผู#ทรงคุณวุฒิ ฯ ส(งผลมาแล#ว  2 ราย
   ชัยรัตนะ

11 นางสาวพัชรี ข#าราชการฯ ผุ#ช(วยศาสตราจารย! 0414 ชีววิทยา 30 เม.ย.61 ผู#ทรงคุณวุฒิ ฯ ส(งผลมาแล#ว  2 ราย
   หลุ(งหม(าน

12 นางสาวกามีละห!  ยะโกะ บุคลากรเงินรายได# ผู#ช(วยศาสตราจารย! 3501 25 เม.ย.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว
สาธารณสุขศาสตร!

13 นางสาวกนกรัตน!  ใสสอาด พนักงานมหาวิทยาลัย ผุ#ช(วยศาสตราจารย! 0141 ชีววิทยา 3 ส.ค. 61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว

14 นางกานต!ธิดา  บุญมา พนักงานมหาวิทยาลัย ผุ#ช(วยศาสตราจารย! 0151 ฟ@สิกส! 3 ส.ค. 61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว

15 นางสาวนิภาภรณ! พนักงานมหาวิทยาลัย ผุ#ช(วยศาสตราจารย! 0132 เคมีวิเคราะห! 21 ก.ย.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว
         มีพันธุ!

16 นางสาวศิริพร พนักงานมหาวิทยาลัย ผุ#ช(วยศาสตราจารย! 0141 ชีววิทยา 28 ก.ย.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว
         ทวีโรจนการ

17 นางสาวมิติ  เจียรพันธุ�  พนักงานมหาวิทยาลัย ผุ#ช(วยศาสตราจารย! 0141 ชีววิทยา 16 ต.ค.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว

ลําดับ สังกัด/ชื่อ - สกุล ขอกําหนดคําแหน(ง สาขาวิชา ขั้นตอนการดําเนินการ



ประเภท วัน  เดือน  ป�
บุคลากร ที่ กจ.รับเรื่อง

18 นางสาวจิตติมา ข#าราชการ ฯ ผุ#ช(วยศาสตราจารย! 1806 5 ก.ย.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว
         ศีลประชาวงศ! เทคโนโลยีสารสนเทศ

19 นางสาวดลลักษณ� พนักงานมหาวิทยาลัย ผุ#ช(วยศาสตราจารย! 1806 25 ก.ย.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว
         พงษ!พานิช เทคโนโลยีสารสนเทศ

20 นางสาวจีรนันท!  กล(อมนรา พนักงานมหาวิทยาลัย ผู#ช(วยศาสตราจารย! 0141 ชีววิทยา 28 ก.ย.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว
 แก#วรักษา  

21 นายอาดือนา  นิโด ข#าราชการ ฯ ผู#ช(วยศาสตราจารย! 1807 26 ต.ค.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว
เทคโนโลยีการจัดการ

22 นางสาวนภาพร  รัตนาถ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู#ช(วยศาสตราจารย! 0138 ชีวเคมี 24 ต.ค.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว

23 นางสาววรรณพิชญ�   พนักงานมหาวิทยาลัย ผู#ช(วยศาสตราจารย! 1809  วิทยาศาสตร!- 24 ต.ค.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว
จุลกัลปG และเทคโนโลยี

การอาหาร
24 นายสมพงษ!  ยิ่งเมือง ข#าราชการ ฯ ผู#ช(วยศาสตราจารย! 1806 เทคโนโลยี- 28 ต.ค.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว

สารสนเทศ

25 นายอโศก  ศรีสวัสดิ์ ข#าราชการ ฯ ผู#ช(วยศาสตราจารย! 1806 เทคโนโลยี- 31 ต.ค.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว
สารสนเทศ

26 นางสาวกรรณิการ� พนักงานมหาวิทยาลัย ผู#ช(วยศาสตราจารย! 1806 เทคโนโลยี- 31 ต.ค.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว
          แก#วเชื้อ  สารสนเทศ

ลําดับ สังกัด/ชื่อ - สกุล ขอกําหนดคําแหน(ง สาขาวิชา ขั้นตอนการดําเนินการ



ประเภท วัน  เดือน  ป�
บุคลากร ที่ กจ.รับเรื่อง

27 นายธนาวิทย�   พนักงานมหาวิทยาลัย ผู#ช(วยศาสตราจารย! 1806 เทคโนโลยี- 31 ต.ค.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว
          รัตนเกียรติขจร สารสนเทศ

28 นายสมคิด พนักงานมหาวิทยาลัย ผู#ช(วยศาสตราจารย! 1806 เทคโนโลยี- 31 ต.ค.61  ส(งตรวจและประเมิน เรียบร#อยแล#ว
           ศิลปGวิทยารักษ! สารสนเทศ

ข#อมูล ณ วันที่  15  มี.ค. 62

ลําดับ สังกัด/ชื่อ - สกุล ขอกําหนดคําแหน(ง สาขาวิชา ขั้นตอนการดําเนินการ


