
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยพะเยา  

เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและ

ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 

๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี ้

  อนึ่ง หากบุคลากรสังกัดสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อสามารถโต้แย้งสิทธิ ได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ภายในวันพุ ธที่   

๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน)์ 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผูอ้ำนวยการ

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 



รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม 

และถ่ายทอดเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

(บัญชแีนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่ง

ผูอ้ำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา) 
 

ที ่
คำ

นำหนา้ 
ชื่อ นามสกลุ ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน เริ่มทำงาน วันบรรจุ 

สถานะ

ปฏิบัติงาน 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑ นาย ชนินทร์ จินดากาศ นักวชิาการพัสด ุ พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๕ ม.ีค. ๕๓ ๑ เม.ย. ๕๕ ปฏบัิตงิาน 

สำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒ นาง คุรุวัลย ์ กลิ่นบำรุง นักวทิยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ พ.ค. ๕๐ ๙ ส.ค. ๕๐ ปฏบัิตงิาน 

๓ นางสาว จารุณ ี มโหฬาร เจ้าหนา้ที่

บริหารงานท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ ม.ิย. ๖๑ ๑ ม.ิย. ๖๑ ปฏบัิตงิาน 

๔ นาง จุไรรัตน์ มทีรัพย์ทองทวี เจ้าหนา้ที่

บริหารงานท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย ๒๙ ม.ค. ๕๗ ๒๙ ม.ค. ๕๗ ปฏบัิตงิาน 

๕ นาง รัชช์นันท์ ทำทอง เจ้าหนา้ที่

บริหารงานท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ ก.ค. ๔๕ ๑ เม.ย. ๕๕ ปฏบัิตงิาน 

๖ นางสาว วราภรณ ์ ศรีลาคำ เจ้าหนา้ที่

บริหารงานท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ ธ.ค. ๖๐ ๑ ธ.ค. ๖๐ ปฏบัิตงิาน 

๗ นาย สาธติ จีนะสอน เจ้าหนา้ที่

จรรยาบรรณ 

การใช้สัตว ์

พนักงานมหาวิทยาลัย ๔ ต.ค. ๖๑ ๔ ต.ค. ๖๑ ปฏบัิตงิาน 

๘ นาง อนัญญา มูลมาก เจ้าหนา้ที่

บริหารงานท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ ธ.ค. ๖๐ ๑ ธ.ค. ๖๐ ปฏบัิตงิาน 

กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชงิพาณิชย์ 

๙ นางสาว ชนันภรณ์ ทองโรจน ์ นักวจิัย พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ ต.ค. ๕๘ ๑ ต.ค. ๕๘ ปฏบัิตงิาน 

๑๐ นาย ศรัณย ์ เหมะ เจ้าหนา้ที่

บริหารงานท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ ม.ิย. ๖๑ ๑ ม.ิย. ๖๑ ปฏบัิตงิาน 

เอกสารแนบ ๑/๒ 



ที ่
คำ

นำหนา้ 
ชื่อ นามสกลุ ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน เริ่มทำงาน วันบรรจุ 

สถานะ

ปฏิบัติงาน 

๑๑ นางสาว สุธาศนิ ี ทับยา เจ้าหนา้ที่

บริหารงานท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ ธ.ค. ๖๐ ๑ ธ.ค. ๖๐ ปฏบัิตงิาน 

กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม 

๑๒ นาย จิรพงศ์ มทีรัพย์ทองทวี วศิวกร พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ ต.ค. ๕๐ ๑๒ ม.ิย. ๕๑ ปฏบัิตงิาน 

๑๓ นาย ชาญชัย แซ่พ่าน พนักงานเล้ียง

สัตว์ทดลอง 

พนักงานมหาวิทยาลัย ๔ ต.ค. ๖๑ ๔ ต.ค. ๖๑ ปฏบัิตงิาน 

๑๔ นาย เดช มานน ์ นักวทิยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๗ ต.ค. ๔๘ ๑๐ พ.ค. ๔๙ ปฏบัิตงิาน 

๑๕ นาย ธีระ ธิวงศ ์ เจ้าหนา้ที่

บริหารงานท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๖ ก.ย. ๕๓ ๑ เม.ย. ๕๕ ปฏบัิตงิาน 

๑๖ นาย นภกานต ์ สิงห์คำ สัตวแพทย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๒ ม.ีค. ๖๑ ๑๒ ม.ีค. ๖๑ ปฏบัิตงิาน 

๑๗ นาย นริศ ศรีสว่าง เจ้าหนา้ที่

บริหารงานท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ ม.ีค. ๔๘ ๘ พ.ค. ๕๐ ปฏบัิตงิาน 

๑๘ นาย ประทักษ์พงศ์ ริยะมงคล นักวทิยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ ก.ค. ๔๕ ๑๘ ม.ิย. ๔๗ ปฏบัิตงิาน 

๑๙ นาย ปิยะพงษ์ แก้วหนองยาง วศิวกร พนักงานมหาวิทยาลัย ๒๙ ม.ค. ๕๗ ๒๙ ม.ค. ๕๗ ปฏบัิตงิาน 

๒๐ นาย วรีะชัย ตรีอรุณศริิ นักวจิัย พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ พ.ค. ๕๐ ๑ เม.ย. ๕๕ ปฏบัิตงิาน 

๒๑ นางสาว กานต์พชิชา  ปัญญา เจ้าหนา้ที่

บริหารงานท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย ๒ ต.ค. ๖๐ ๒ ต.ค. ๖๐ ปฏบัิตงิาน 

 

เอกสารแนบ ๒/๒ 


