
๑ 
 

สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๒ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๑.  ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิฯ เรียบร้อยแล้ว 

๑.๑  ผู้ที่น าเสนอที่ประชุม 

๑ อ.จันทิมา ชูรัศมี เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๒ อ.วรีดา บัวบังใบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๓ อ.พรรณพมิล สุขวงษ์ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๔ อ.วชิานีย์ ใจมาลัย พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๕ อ.กิรต ิเก่งกลา้ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๖ อ.ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๗ อ.อรรจน์มน ธรรมไชย สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๘ อ.ดร.สุขชาตรี ประสมสุข เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๙ อ.ดร.ศิริลักษณ์ สันพา วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๑๐ อ.ภัทรา เอกประเสริฐ ศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๑๑ อ.ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๑๒ อ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม 

๑๓ อ.วัฒนพงศ์ สุทธภักดิ ์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม 
๑๔ อ.วรกฤต แสนโภชน ์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม 
๑๕ อ.ดร.เสถียร หันตา เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม 
๑๖ อ.สัณหช์ัย หยีวิยม เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม 
๑๗ อ.เกียรตกิุล สุขสมสถาน เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาและกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม 
๑๘ อ.ดร.ธิติ ไวกวี นติศิาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่ทางวชิาการ 
๑๙ อ.ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่ทางวชิาการ 
๒๐ อ.ธิวานนท์ พูพวก ศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่ทางวชิาการ 



๒ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๒๑ อ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่ทางวชิาการ 
๒๒ อ.นัทธ์ิธนนท์ พงษ์พานิช วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่ทางวชิาการ 
๒๓ ผศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่ทางวชิาการ 
๒๔ อ.ดร.วไิลภรณ์ ฤทธิคุปต ์ วทิยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่ทางวชิาการ 
๒๕ ผศ.ดร.วรีะ เลิศสมพร รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่ทางวชิาการ 
๒๖ อ.ดร.ธงไทย วงศ์วิชัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่ทางวชิาการ 
๒๗ อ.ดร.พจนศักดิ์ พจนา วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่ทางวชิาการ 

๑.๒  ผู้ที่ด าเนินการตามมติทีป่ระชุม 

๒๘ อ.ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ วทิยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างด าเนนิการตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ 

๒๙ อ.ดร.เกศราพรรณ  

              พันธ์ุศรีเกตุ คงเจริญ 

วทิยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างด าเนนิการตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ 

๓๐ อ.ดร.วลิาวัลย์ โพธ์ิทอง วทิยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างด าเนนิการตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ 

๓๑ ผศ.ดร.จงลักษณ ์พาหะซา วศิวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างด าเนนิการตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ 

๓๒ ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างด าเนนิการตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ 

๓๓ ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างด าเนนิการตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการ 

๑.๓ ผู้ที่นัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๔ ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร พยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงาน 

ทางวิชาการ 
๓๕ อ.ดร.สุภัทรา โยธินศริิกุล ศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงาน 

ทางวิชาการ 
๓๖ พันตรี ทพ.อานนัท์ จกัรอศิราพงศ ์ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงาน 

ทางวิชาการ 
๓๗ อ.ดร.ศุลีพร ค าชมภู สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงาน 

ทางวิชาการ 



๓ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๓๘ อ.ดร.สาธิต เช้ืออยูน่าน วทิยาการจัดการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงาน 

ทางวิชาการ 
๓๙ อ.ดร.ปิยะวรรณ เอมอ่ิมอนันต์ สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงาน 

ทางวิชาการ 

๑.๔ ผู้ที่เสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔๐ อ.จิตรกุล สุวรรณเจรญิ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 
๔๑ อ.ดร.วทิยา ชัยวังเย็น วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 

๔๒ อ.ดร.วชิราภรณ์ ทิพยส์ุวรรณ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 
๔๓ อ.ดร.เอื้อมพร ทพิย์เดช ศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 
๔๔ อ.ยุพา ชาญวกิรัย วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 
๔๕ อ.ดร.สุรศักดิ์ ใจเขยีนดี วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 
๔๖ อ.ณรงค์ นวลเมอืง สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 
๔๗ อ.องอาจ มณีใหม ่ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 
๔๘ อ.อารยา รวมส าราญ 

 

 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 



๔ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๔๙ อ.ดร.สุภาวดี บุญทา เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 
๕๐ อ.ดร.อดิณัฐ อ านวยพรเลิศ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 
๕๑ อ.ดร.กฤษชัย พูลเจรญิ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 
๕๒ อ.ดร.เนติ เงินแพทย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 
๕๓ อ.วารุณี จันทร์ทอง นติศิาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 
๕๔ อ.ดร.วมิลเรขา ศริิชัยราวรรณ นติศิาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลการประเมิน 
๒.  ผู้ที่รอผลการประเมนิจากกรรมการผู้ทรงคณุวุฒฯิ 

๕๕ รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย วศิวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๕๖ อ.ดร.สุรัตน์ เศษโพธ์ิ วทิยาลัยพลังงานฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๕๗ อ.ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ วทิยาการจัดการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๕๘ ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๕๙ อ.ธเนศ ทองเดชศรี วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๖๐ อ.อรญา อนุกูล รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๖๑ อ.เฉลิมวุฒ ิสาระกิจ นติศิาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๖๒ อ.ดร.สทิธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์ วทิยาการจัดการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๖๓ ผศ.ดร.นครนิทร์ ชัยแก้ว เทคโนโลยสีารสนเทศฯ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๖๔ อ.ดร.นิติ เอี่ยมชื่น เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๖๕ อ.ดร.กานตพ์ชิชา กองคนขวา วทิยาการจัดการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 



๕ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๖๖ อ.ดร.ศิริพร แพรศรี วทิยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๖๗ อ.ดร.ด ารงค์ อมรเดชาพล วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๖๘ อ.ดร.สมคิด ยาเคน วทิยาการจัดการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๖๙ อ.อังคณา ปานเทือก วทิยาการจัดการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๗๐ อ.ดร.บัณฑิต ทพิย์เดช ศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๗๑ อ.วลิาสินี วดศีริิศักดิ์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๗๒ ผศ.ดร.สทิธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๗๓ อ.ดร.วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๗๔ รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ วทิยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๗๕ ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค เกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๗๖ อ.นสพ.สมชาติ ธนะ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๗๗ อ.กฤษฎา ใจแก้วทิ นติศิาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๗๘ อ.ดร.ณภัทร ศรีรักษา วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๗๙ อ.ดร.ธัชพล เมธารัชกุล วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๘๐ อ.ดร.กฤตปภัช ตันตอิมรกุล วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๘๑ อ.รตนพรรษ สุชาติ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๘๒ อ.ชดิพงษ์ โพธิรังสิยากร ศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๘๓ อ.ยนืยง กันทะเนตร เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๘๔ อ.สุดารัตน์ อาจหาญ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๘๕ อ.ดร.วสันต์ ค าสนาม วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๘๖ อ.ดร.วรีะพงษ์ กิตวิงค์ วทิยาการจัดการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๘๗ อ.ดร.บังอร สวัสดิ์สุข วทิยาการจัดการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๘๘ ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

 

วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 



๖ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๓.  ผู้ที่รอผลทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒเิพื่ออา่นผลงานทางวิชาการ 

๘๙ อ.อดศิร ประสิทธ์ิศักดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙๐ อ.ดร.วิทนม์นภัทร พุทธวโรตมผ์ล วทิยาการจัดการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙๑ อ.ดร.สุกัลยา ภูท่อง เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙๒ อ.ดร.วพิรพรรณ์ เนื่องเม็ก เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙๓ อ.วรีะชัย ศิลประกอบ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙๔ อ.ดร.อรอ าไพ จ่าภา วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙๕ อ.ปรียเนตร วิไลรัตน์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙๖ อ.ดร.สุรีวัลย ์บ ารุงไทย วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙๗ ผศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน วศิวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙๘ อ.ดร.บุญชว่ง บุญสุข วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙๙ อ.ดร.ธนาทิพย ์จันทร์คง วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔.  ผู้ที่ขอรายช่ือจากประธานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

๑๐๐ อ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจ สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

๑๐๑ อ.เสกสรรค์ ทองติ๊บ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

๑๐๒ อ.ดร.อรัณยภ์ัค พิทักษพ์งษ์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๑๐๓ ผศ.มนตรา พงษ์นิล รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๑๐๔ อ.ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว วทิยาการจัดการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

๑๐๕ ผศ.ดร.นุจิรา ทาตัน วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

๕.  ผู้ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

๑๐๖ อ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

๑๐๗ อ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
๑๐๘ อ.ดร.อัมเรศ เทพมา สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
๑๐๙ ผศ.ดร.สาโรจน์ จีนประชา วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 



๗ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๑๑๐ อ.ดร.จักรพงษ์ จ ารูญ วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
๑๑๑ อ.คมกฤต เมฆสกุล วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
๑๑๒ อ.ดร.อภิศักดิ ์วทิยาประภากร วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
๑๑๓ อ.เอกชัย แผ่นทอง วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
๑๑๔ อ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
๑๑๕ ผศ.ดร.ลอืชา ลดาชาติ วทิยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
๑๑๖ อ.วรีะยุทธ หอมชื่น นติศิาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

ข้อมูลกองการเจ้าหนา้ที่ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


