
๑ 
 

สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๑.  ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิฯ เรียบร้อยแล้ว 

๑.๑  ผู้ที่น าเสนอที่ประชุมฯ 

๑ นายมนตรา พงษ์นิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๒ นายคมกฤต เมฆสกุล อาจารย์ วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๓ นางสาวบัลว ียศน้อย อาจารย์ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๔ นายจิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๕ นายสิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ ์ อาจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๖ นายสุรัตน์ เศษโพธ์ิ อาจารย์ พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๗ นายชดิพงษ์ โพธิรังสิยากร อาจารย์ ศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๘ นายยนืยง กันทะเนตร อาจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๙ นายสมคิด ยาเคน อาจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๑๐ นายนครินทร์ ชัยแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ รองศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๑๑ นายนติ ิเอ่ียมช่ืน อาจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๑๒ นายภพเก้า พุทธรักษ ์ รองศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๑๓ นายธีระยุทธ ทองเครอื อาจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๑๔ นายเสถียร หันตา อาจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวทิยาลัยอนุมัตผิลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๑๕ นายเกรยีงไกร สีตะพันธ์ุ อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั 
๑๖ นายกฤษดา ตามประดิษฐ ์ อาจารย์ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั 
๑๗ นางสาวกนกกาญจน ์พรหมนอ้ย อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั 
๑๘ นางสาวนุจิรา ทาตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั 
๑๙ นางวัชรภรณ์ ชอ่ล าเจียก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั 
๒๐ นายปรีดา ไชยมหาวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศิวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั 



๒ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๒๑ นายสาโรจน์ จีนประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยั 
๑.๒  ผู้ที่อยู่ระหวา่งด าเนนิการตามมติที่ประชุมฯ 
๒๒ นางเกศราพรรณ  

              พันธ์ุศรีเกตุ คงเจริญ 

อาจารย์ วทิยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างด าเนนิการตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่

ทางวิชาการ 

๒๓ นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย 

 

รองศาสตราจารย์ วศิวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างด าเนนิการตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 

๒.  ผู้ที่รอผลการประเมนิจากกรรมการผู้ทรงคณุวุฒฯิ 

๒๔ นายเอกชัย แผ่นทอง อาจารย์ วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๒๕ นายปิยะพงษ์ แสงแก้ว อาจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๒๖ นายปรัชญา นวนแก้ว อาจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๒๗ นายไพศาล จี้ฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๒๘ นายไพบูลย ์ปะนาเส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๒๙ นางสาวรัชนาพร โชคชัยสริิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๓๐ นายสรายศ รา่เริงใจ อาจารย์ สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๓๑ นางสาวอรัณยภ์ัค พิทักษพ์งษ์ อาจารย์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๓๒ นายพชรธัช ไชยมงคล อาจารย์ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๓๓ นางสาวเกษแกว้ เสียงเพราะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๓๔ นายณรงค์ ใจเท่ียง อาจารย์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๓๕ นายเสกสรรค์ ทองติ๊บ อาจารย์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๓๖ นายตระกูล พรหมจักร อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๓๗ นางสาวอรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ อาจารย์ สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๓๘ นายลอืชา ลดาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๓๙ นายสิทธิศักดิ์ ทองรอง อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๔๐ นางสุกมล มุ่งพัฒนสุนทร อาจารย์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 



๓ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๔๑ นางสาววลิาวัลย์ สมยาโรน อาจารย์ วทิยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๓.  ผู้ที่รอผลทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒเิพื่ออา่นผลงานทางวิชาการ 

๔๒ นายศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์ อาจารย์ ศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔๓ นางสาวสุทธิดา พงษ์พันธ์งาม อาจารย์ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔๔ นายนธิิศ วนิชบูรณ์ อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔๕ นางสาวพชิญส์ินี เสถียรธราดล อาจารย์ ศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔๖ นางสาวลภัสรดา มุง่หมาย อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔๗ นายสุกฤษฎิ์ กาญจนสุระกจิ อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔๘ นางสาวโสภา อ านวยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔๙ นางสาวรวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕๐ นางสาวฐาปน ีใจปินตา อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕๑ นายพรพัฒน์ ธีรโสภณ อาจารย์ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕๒ นายสุริยา ส้มจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕๓ นายนัฐพล ปันสกุล อาจารย์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕๔ นายสิทธิชัย พมิลศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕๕ นางสาวนทพร ชัยพชิติ อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕๖ นางสาวศุภางค์ คนด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕๗ นายพันธพัฒน์ บุญมา อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔.  ผู้ที่ขอรายช่ือจากประธานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิฯ 

๕๘ นางสาววจิิตรา มเีหลอื ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

๕๙ นางสาวสุรีย์พร แสงวงศ์ อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๖๐ นายบุญลอื ฉิมบ้านไร ่ อาจารย์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๖๑ นายนคเรศ ชัยแกว้ อาจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๖๒ นางสาวรัชนีพร กงซุย อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 



๔ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๖๓ นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๖๔ นายมารุต แก้ววงศ ์ อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๖๕ นางวิยะดา รัตนสุวรรณ อาจารย์ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๖๖ นายฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๖๗ นายสรชัย ค าแสน อาจารย์ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๖๘ นางสาวรุ่งทิวา กองสอน อาจารย์ วทิยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๖๙ นางสาววาทิตา ผจญภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๗๐ นางสาวศิริกาญจน ์สันพา อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๗๑ นายวัชระ จตุพร อาจารย์ วทิยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๗๒ นายดวษิ แสนโภชน์ อาจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๗๓ นางสาวโขมพัฒน ์ประวัง อาจารย์ ศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๗๔ นายรักษติ สุทธิพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๗๕ นายปัณณวชิญ ์สิริเวชวริิยะ อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๗๖ นายพิชญะ ค าอ้าย อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๗๗ นางสาวจตุพร ตัง้จิตรวทิยากูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๗๘ นางสาวพนิตนาฎ อูพุ่ฒนิันท์ อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๗๙ นางสาวนริมล พรมนลิ อาจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๘๐ นายธีรุตม ์หมื่นวงษ์เทพ อาจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๘๑ นางสาวสุวลี ฟองอนิทร์ อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๘๒ นายประกาศติ ทอนชว่ย อาจารย์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๘๓ นายเอกสทิธ์ิ วงศ์ราษฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๘๔ นายไวพจน ์งามสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 
๘๕ นายอัศนัย เลง่อี ้

 

อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 



๕ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๕.  ผู้ที่อยู่ระหว่างน าเสนอทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการกลัน่กรองผลงานทางวิชาการ 

๘๖ นางสาวจิราพร ไชยวงศ์สาย อาจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ 
๘๗ นายรัตนะ ตาแปง อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ 
๘๘ นางสาวสุมนา เหลอืงฐิตกิาญจนา อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ 
๘๙ นายวารัช มัธยมบุรุษ อาจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ 
๙๐ นางสาวเอื้อมพร วิทยารัฐ อาจารย์ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ 
๙๑ นางสาวคณาทพิย์ สิงห์สาย อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ 
๙๒ นายธีรชัย อ านวยลอ้เจรญิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม รองศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ 
๙๓ นายภูวดล ด้วงโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ รองศาสตราจารย์ อยูร่ะหวา่งน าเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ 

๖.  ผู้ที่อยู่ระหวา่งตรวจสอบหลักฐานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
๙๔ นางสาวสุรดา เศรษฐการ อาจารย์ สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอก าหนดต าแหนง่ 

ทางวิชาการ 
๙๕ นางสาวภัทรา บุรารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอก าหนดต าแหนง่ 

ทางวิชาการ 
ข้อมูลกองการเจ้าหนา้ที่ ณ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 


