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1 นางสาวบรรจงรัตน์ พรหมสุวรรณศิริ ผศ. 25 ก.ค. 65 การบัญชี ประเมินผลการสอนเรียบร้อย 9 เม.ย. 64

2 นางสุชาดา ท้าวล้อม ผศ. 23 มิ.ย. 65 นิเทศศาสตร์ ประเมินผลการสอนเรียบร้อย 23 ก.ย. 65

3 นายประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์ ผศ. 23 มิ.ย. 65 นิเทศศาสตร์ ประเมินผลการสอนเรียบร้อย 23 ก.ย. 65

1 นางสาวกุลธิดา มะลิซ้อน ผศ. 5 ส.ค. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินการสอนเรียบร้อย 7 ส.ค. 63
2 นางสาวธนสร กิรัมย์ ผศ. 23 พ.ค. 63 ผลประเมินการสอนหมดอายุ ประเมินการสอนเรียบร้อย 23 ส.ค. 63
3 นางสาวกัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล ผศ. 2 มิ.ย. 65 บริหารธุรกิจ ประเมินการสอนเรียบร้อย 27 ต.ค. 63

4 นายณัฐกรณ์ กานคาน ผศ. 30 ต.ค. 63 ประเมินการสอนล่วงหน้า ประเมินการสอนเรียบร้อย 22 ม.ค. 64

5 นางสาวพณีพรรณ สมบัติ ผศ. 9 มี.ค. 65 บริหารธุรกิจ ประเมินผการสอนเรียบร้อย 27 ม.ค. 64

6 นางสาวทิพวรรณ มีพ่ึง ผศ. 22 มิ.ย. 65 การศึกษา ประเมินการสอนเรียบร้อย 26 มี.ค. 64

7 นางสาวสุภาวดี สายสนิท ผศ. 9 ก.ย. 64 เทคโนโลยีการจัดการ ประเมินการสอนเรียบร้อย 1 ก.ย. 64

8 นางสาวจารุวรรณ นิธิไพบูลย์ ผศ. 18 ส.ค. 65 นิเทศศาสตร์ ประเมินการสอนเรียบร้อย 25 ต.ค. 64

9 นายสัญญา บริสุทธ์ิ ผศ. 17 พ.ย. 64 บริหารธุรกิจ ประเมินการสอนเรียบร้อย 17 ม.ค. 65
10 นางสาวอุไรวรรณ ชาญชลยุทธ ผศ. 15 มิ.ย. 65 นิเทศศาสตร์ ประเมินการสอนเรียบร้อย 31 ม.ค. 65
11 นางสาวต้องใจ แย้มผกา ผศ. 26 เม.ย. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินการสอนเรียบร้อย 20 เม.ย. 65
12 นางสาวอัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี ผศ. 22 มิ.ย. 65 เศรษฐศาสตร์ ประเมินการสอนเรียบร้อย 28 ส.ค. 65
13 นางสาวสรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต ผศ. 25 พ.ค. 65 บริหารธุรกิจ ประเมินการสอนเรียบร้อย 27 ส.ค. 64
14 นายดนัยกฤต อินทุฤทธ์ิ ผศ. 13 มิ.ย. 65 เศรษฐศาสตร์ ประเมินผลการสอนเรียบร้อย 22 ก.ค. 65

15 นางสาวภาวิณี ทองแย้ม ผศ. 15 มิ.ย. 65 บริหารธุรกิจ ประเมินผลการสอนเรียบร้อย 9 ก.ค. 63

16 นายภูดิท กรรณิการ์ ผศ. 23 มิ.ย. 65 การศึกษา อนุสาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา

ประเมินผลการสอนเรียบร้อย 23 ก.ย. 65

ช่ือ - นามสกุล

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ล าดับ
เสนอขอ

ก าหนดต าแหน่ง

มหาวิทยาลัยฯ

 รับเร่ือง
สาขาวิชาท่ีเสนอขอ สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ

รายละเอียดขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนลียีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ข้อมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565
ข้ันตอนการด าเนินการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา



รายละเอียดขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนลียีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ข้อมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565
17 นางวนิดา ชุติมากุล ผศ. 25 ก.ค. 65 การบัญชี ประเมินการสอนเรียบร้อย 20 ส.ค. 63

18 นางสาวดวงใจ หนูเล็ก ผศ. 27 ต.ค. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ รอผลประเมินการสอน
19 นางสาวรัฐิยา ส่งสุข ผศ. 27 ต.ค. 65 การบัญชี รอผลประเมินการสอน

1 นายพนา จันทร์ทิวาสน์ ผศ. 27 ต.ค. 65 เทคโนโลยีสารสนเทศ รอผลประเมินการสอน

หมายเหตุ : 
1.       น าเร่ืองการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเข้าท่ีประชุมคร้ังน้ี 6.  รอผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงใหม่

2.      ประเมินผลการสอน 7.    รอประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3.       ทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8.     สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าประชุมคร้ังน้ี
4.       รอผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9.    สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
5.       ผู้ขอผลงานทางวิชาการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ

เสนอขอความเห็นชอบแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ

รอประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการลงนามค าส่ัง

เอกสารยังไม่สมบูรณ์

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่ครบ

พนักงานตามภารกิจ


