
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะบรหิารธุรกิจและนเิทศศาสตร์  
เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

 

  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ 

นิเทศศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖5 เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จำนวน 77 คน ดังบัญชี

แนบท้ายประกาศนี ้

  อนึ่ง หากบุคลากรสังกัดคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ

สามารถโตแ้ยง้สิทธิได้ที่ กองการเจา้หน้าที่ ภายในวันอังคารที่ ๒5 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒0  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       

 

 

  

 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ) 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 



 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

(บญัชแีนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์) 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล สายงาน ตำแหน่ง วันบรรจ ุ สถานะปฏิบัตงิาน 

1 นาง ขวญัฤทัย เต็มสวสัดิ ์ วิชาการ อาจารย์ 1 มี.ค. 55 ปฏิบัติงาน 

2 นาง จารุวรรณ โปษยานนท์ วิชาการ อาจารย์ 1 พ.ค. 48 ปฏิบัติงาน 

3 นาง จิตติมา สกุลเจียมใจ วิชาการ อาจารย์ 1 พ.ย. 44 ปฏิบัติงาน 

4 นาง นวพร เกษสุวรรณ วิชาการ อาจารย์ 10 ม.ค. 49 ปฏิบัติงาน 

5 ดร. นุชนาฎ หมื่นจันทร ์ วิชาการ อาจารย์ 1 มิ.ย. 49 ปฏิบัติงาน 

6 ดร. บุญญานุช ชีวาเกียรติย่ิงยง วิชาการ อาจารย์ 2 พ.ค. 54 ปฏิบัติงาน 

7 ผศ.ดร. พรพรรณ จันทร์แดง วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 พ.ย. 53 ปฏิบัติงาน 

8 ดร. ฤทัยภัทร พมิลศรี วิชาการ อาจารย์ 16 ส.ค. 47 ปฏิบัติงาน 

9 ดร. วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว วิชาการ อาจารย์ 6 ก.ค. 48 ปฏิบัติงาน 

10 ดร. กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล วิชาการ อาจารย์ 1 พ.ค. 48 ปฏิบัติงาน 

11 ดร. กานต์พิชชา กองคนขวา วิชาการ อาจารย์ 2 พ.ย. 58 ปฏิบัติงาน 

12 ดร. ฑาริกา พลโลก วิชาการ อาจารย์ 22 มิ.ย. 52 ปฏิบัติงาน 

13 ดร. ณปภา สุวรรณรงค์ วิชาการ อาจารย์ 10 ม.ค. 49 ปฏิบัติงาน 

14 นางสาว ณัฏฐา นันทตันต ิ วิชาการ อาจารย์ 1 ก.ค. 59 ปฏิบัติงาน 

15 ดร. ธัญทิพย์ คฤหโยธิน วิชาการ อาจารย์ 3 มิ.ย. 56 ปฏิบัติงาน 

16 นางสาว นิตยา บญุชุ่ม วิชาการ อาจารย์ 3 พ.ค. 47 ปฏิบัติงาน 

17 ดร. นิรมล พรมนิล วิชาการ อาจารย์ 1 ก.ย. 49 ปฏิบัติงาน 

18 ผศ.ดร. บังอร สวัสดิ์สุข วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30 เม.ย. 56 ปฏิบัติงาน 

19 ผศ.ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินจิ วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 ม.ค. 46 ปฏิบัติงาน 

20 ผศ.ดร. ปาณสิรา โภชนจันทร์ วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 มิ.ย. 48 ปฏิบัติงาน 

21 ดร. พัจน์พิตตา ศรสีมพงษ ์ วิชาการ อาจารย์ 1 พ.ค. 48 ปฏิบัติงาน 

22 นางสาว พีรญา รัตนจันท์วงศ ์ วิชาการ อาจารย์ 1 พ.ค. 48 ปฏิบัติงาน 

23 รศ.ดร. ภัทรา บุรารักษ์ วิชาการ รองศาสตราจารย์ 2 มิ.ย. 46 ปฏิบัติงาน 

24 นางสาว รุจนิันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล วิชาการ อาจารย์ 9 ก.ย. 48 ลาศึกษาต่อ 

25 ผศ. วรัญญา ไชยทารนิทร์ วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 มิ.ย. 55 ลาศึกษาต่อ 

26 นางสาว วิราพร โชติปัญญา วิชาการ อาจารย์ 1 ต.ค. 57 ปฏิบัติงาน 

27 นางสาว สิริมา นาคสาย วิชาการ อาจารย์ 5 มิ.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

28 ดร. สุจิตรา วสุวัต วิชาการ อาจารย์ 2 ก.ค. 44 ปฏิบัติงาน 

29 ดร. อภิญญาภรณ์ โสภา วิชาการ อาจารย์ 1 ก.ค. 56 ปฏิบัติงาน 

30 ผศ. อริยา เผ่าเคร่ือง วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 มี.ค. 52 ลาศึกษาต่อ 

31 ดร. อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ วิชาการ อาจารย์ 26 พ.ย. 46 ปฏิบัติงาน 

เอกสารแนบ ๑/๗ 



 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล สายงาน ตำแหน่ง วันบรรจ ุ สถานะปฏิบัตงิาน 

32 นาง สุพรรณี เบอร์แนล วิชาการ อาจารย์ 3 ก.ย. 51 ปฏิบัติงาน 

33 ผศ. อังคณา ปานเทือก วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 พ.ค. 49 ปฏิบัติงาน 

34 ดร. กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว วิชาการ อาจารย์ 27 ธ.ค. 49 ปฏิบัติงาน 

35 นาย กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ ์ วิชาการ อาจารย์ 2 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

36 ผศ.ดร. กำธร ธรรมพิทักษ์ วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 มิ.ย. 47 ปฏิบัติงาน 

37 นาย กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์ วิชาการ อาจารย์ 1 ก.ค. 56 ลาศึกษาต่อ 

38 ดร. กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์ วิชาการ อาจารย์ 2 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

39 นาย คณสิส์ คณิสราพรพงศ์ วิชาการ อาจารย์ 1 พ.ค. 55 ปฏิบัติงาน 

40 ดร. จุมภฏ สนิทธางกูร วิชาการ อาจารย์ 17 ม.ค. 51 ปฏิบัติงาน 

41 นาย ชัย วิชัยศรี วิชาการ อาจารย์ 1 มิ.ย. 37 ปฏิบัติงาน 

42 นาย ชาญชัย พรมมิ วิชาการ อาจารย์ 5 มิ.ย. 55 ลาศึกษาต่อ 

43 นาย ณัฐวุฒิ สมยาโรน วิชาการ อาจารย์ 1 ก.ค. 58 ปฏิบัติงาน 

44 นาย ดัสสัน เสมอเชือ้ วิชาการ อาจารย์ 17 ม.ค. 51 ปฏิบัติงาน 

45 นาย ทศพล คุ้มสุพรรณ วิชาการ อาจารย์ 2 พ.ค. 54 ปฏิบัติงาน 

46 ผศ.ดร. ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 มิ.ย. 51 ปฏิบัติงาน 

47 นาย บุรินทร์ บัณฑะวงศ์ วิชาการ อาจารย์ 1 พ.ค. 55 ปฏิบัติงาน 

48 ดร. ปิยะพงษ์ สุปัญโญ วิชาการ อาจารย์ 1 มิ.ย. 54 ปฏิบัติงาน 

49 ผศ.ดร. ปิยะพงษ์ แสงแก้ว วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22 ม.ค. 47 ปฏิบัติงาน 

50 ผศ. พันชิด ปิณฑะดิษ วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 มิ.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

51 นาย พันธกานต์ นันตาลิต วิชาการ อาจารย์ 2 พ.ค. 54 ปฏิบัติงาน 

52 นาย เรืองรอง สุวรรณ์การ วิชาการ อาจารย์ 1 ต.ค. 47 ลาศึกษาต่อ 

53 ดร. วัลลพ ล้อมตะค ุ วิชาการ อาจารย์ 1 มิ.ย. 63 ปฏิบัติงาน 

54 ดร. วารัชต์ มัธยมบุรุษ วิชาการ อาจารย์ 2 มิ.ย. 46 ปฏิบัติงาน 

55 ผศ.ดร. วรีะพงษ์ กิตวิงค ์ วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 ก.ย. 50 อยู่ระหว่างออกจากงาน 

56 นาย ศุภโชค โปษยานนท์ วิชาการ อาจารย์ 1 ต.ค. 47 ปฏิบัติงาน 

57 ดร. สมคิด ยาเคน วิชาการ อาจารย์ 1 มิ.ย. 60 ปฏิบัติงาน 

58 ดร. สาธิต เชื้ออยู่นาน วิชาการ อาจารย์ 15 มิ.ย. 48 ปฏิบัติงาน 

59 ผศ.ดร. สิทธิชัย ลีววิัฒน์วงศ ์ วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 ก.ค. 44 ปฏิบัติงาน 

60 ผศ. สุธี ขวัญเงิน วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 ต.ค. 44 ปฏิบัติงาน 

61 ผศ.ดร. สุริยา ส้มจันทร์ วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 มิ.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

62 นาย อัศวเทพ อากาศวิภาต วิชาการ อาจารย์ 2 พ.ค. 54 ปฏิบัติงาน 

63 นาง เยาวลักษณ์ นามลังกา สนับสนุน บุคลากร 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

64 นาง วรวลัญช์ นาวา สนับสนุน เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

65 นางสาว จารุวรรณ เขตขันหล้า สนับสนุน นักวิชาการเงินและบญัช ี 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 



 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล สายงาน ตำแหน่ง วันบรรจ ุ สถานะปฏิบัตงิาน 

66 นางสาว ธันยลักษณ์ เลื่อมอรุณ สนับสนุน นักวิชาการศึกษา 1 ต.ค. 55 ปฏิบัติงาน 

67 นางสาว ธิภาภรณ์ เงินเย็น สนับสนุน นักวิชาการศึกษา 1 พ.ค. 50 ปฏิบัติงาน 

68 นางสาว นิตยาภรณ์ วรรณมณี สนับสนุน นักวิชาการศึกษา 1 ต.ค. 55 ปฏิบัติงาน 

69 นางสาว ปกบวร พูลเกษร สนับสนุน นักวิชาการศึกษา 1 ก.ค. 63 ปฏิบัติงาน 

70 นางสาว รนิรดา เทพละออ สนับสนุน นักวิชาการศึกษา 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

71 นางสาว วงเดือน ศักดิบ์ุญเรือง สนับสนุน นักวิชาการศึกษา 1 ธ.ค. 55 ปฏิบัติงาน 

72 นาย กฤตธัช อนุสสรราชกิจ สนับสนุน นักวิชาการศึกษา 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

73 นาย ณภัทร รวมสุข สนับสนุน นักวิชาการศึกษา 1 พ.ค. 50 ปฏิบัติงาน 

74 นาย ณัฏฐชาติ์ เธียรธนาวร สนับสนุน นักวิชาการพัสด ุ 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

75 นาย นพดล วรรณสอน สนับสนุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 มี.ค. 60 ปฏิบัติงาน 

76 นาย อาทิตย์ บุญกว้าง สนับสนุน นักวิชาการศึกษา 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

77 ว่าที่ ร.ต. สถาพร มะโนวัง สนับสนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ต.ค. 62 ปฏิบัติงาน 

 


