
๑ 
 

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพจิารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖5 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดคณะ ตำแหน่งที่เสนอขอ ผลการดำเนินการ 

๑.  ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิฯ เรียบร้อยแล้ว 

๑.๑  ผู้ที่นำเสนอที่ประชุมฯ 

๑ นางสาวพนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๒ นางสาวสุมนา เหลอืงฐิตกิาญจนา อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๓ นางสาวนทพร ชัยพชิติ อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๔ นายพันธพัฒน์ บุญมา อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๕ นายอัศนัย เล่งอี ้ อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๖ นางสาวนริมล พรมนลิ อาจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๗ นายวารัชต์ มัธยมบุรุษ อาจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๘ นายลอืชา ลดาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๙ นางสาวศุภางค์ คนด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๑.๒  ผู้ทีน่ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒฯิ เรียบร้อยแล้ว 

๑๐ นางสาวรวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการลงนาม 

๑๑ นายสุริยา ส้มจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการลงนาม 

๑.3  ผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนนิการตามมติที่ประชุมฯ 

๑๒ นางเกศราพรรณ  

              พันธ์ุศรีเกตุ คงเจริญ 

อาจารย์ วทิยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง

ทางวิชาการ 

๑๓ นางสาวโสภา อำนวยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อทำหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 

๑๔ นางสาววาทิตา ผจญภัย 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อทำหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 



๒ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดคณะ ตำแหน่งที่เสนอขอ ผลการดำเนินการ 

๑.4 ผู้ที่นัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๑๕ นางสาววจิิตรา มเีหลอื ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทำหน้าท่ีประเมิน 

ผลงานทางวิชาการ 

๑.5 ผู้ที่อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมนิเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิฯ 

๑๖ นางสาวพชิญ์สินี เสถียรธราดล อาจารย์ ศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมนิเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒสิรุปผลการประเมิน 

๑๗ นายสิทธิชัย ปัญญาใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหเวชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมนิเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒสิรุปผลการประเมิน 

๑๘ นางสาวปาจรีย์ มงคล อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมนิเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒสิรุปผลการประเมิน 

๑๙ นายอานนท์ พัดเกิด อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมนิเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒสิรุปผลการประเมิน 

๒๐ นายยุทธนา วงศาลาภ อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมนิเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒสิรุปผลการประเมิน 

๒.  ผู้ที่รอผลการประเมนิจากกรรมการผู้ทรงคณุวุฒฯิ 

๒๑ นางวิยะดา รัตนสุวรรณ อาจารย์ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๒๒ นายปรัชญา นวนแก้ว อาจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๒๓ นายไพศาล จี้ฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๒๔ นายธีรชัย อำนวยล้อเจรญิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๒๕ นายณัฐวุฒ ิพลอาสา อาจารย์ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๒๖ นายดำรงศักดิ์ แยม้บางหวาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๒๗ นางสาวจิราพร ไชยวงศ์สาย อาจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๒๘ นายกิตตภิัค เจ็งฮั้ว อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๒๙ นางสาววรียา ปรีดาลขิิต อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 



๓ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดคณะ ตำแหน่งที่เสนอขอ ผลการดำเนินการ 

๓๐ นายนิธิศ วนิชบูรณ์ อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๑ นางสาวดุจฤด ีปานพรหมมนิทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๒ นายอภิชาต บัวกลา้ อาจารย์ วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๓ นายวรินทร์ รวมสำราญ อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๔ นายวรเทพ แซ่ล่อง อาจารย์ วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๕ นางสาวทวีวรรณ ศรีสุขคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๖ นายกฤษณะ คู่เทียม อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๗ นายณรงค์ ใจเท่ียง อาจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๘ นางสาวสนธยา สุขยิ่ง อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓.  ผู้ที่รอผลทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒเิพื่ออา่นผลงานทางวิชาการ 

๓๙ นายชาญชัย พรมม ิ อาจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔๐ นายกมลรัตน์ แนมมณ ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔๑ นางสาวลออรัตน์ พัวพทิยาเลิศ อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔๒ นายสทิธิพร สุวรรณมติร อาจารย์ สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔๓ นางสาวชมนาด สิงห์หันต์ อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔๔ นางสาวลำไย สีหามาตย์ อาจารย์ วทิยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔๕ นางสาวสุปรีดา หอมกลิ่น อาจารย์ พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔๖ นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔๗ นางสาวบุณฑริกา เทพสุคนธ์ อาจารย์ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔๘ นางสาวพัชรพรรณ จำนงนิจ อาจารย์ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔๙ นางอรพนิท์ อินศวร อาจารย์ สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕๐ นางสาวธนาพร บุญม ี อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕๑ นางสาวสุภาพร ขำจันทร์ อาจารย์ สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕๒ นายพรีพงษ์ สบืแสน อาจารย์ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 



๔ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดคณะ ตำแหน่งที่เสนอขอ ผลการดำเนินการ 

๔.  ผู้ที่ขอรายชื่อจากประธานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒฯิ 

๕๓ นางสาวพัชรียา อัมพุธ อาจารย์ สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

๕๔ นายศราวุฒ ิแสงคำ อาจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

๕๕ นางสาวชยาณัญ มณีวรรณ อาจารย์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

๕๖ นางสาวยุพารัตน ์โพธิเศษ อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

๕๗ นายณัฐ นาเอก อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

๕๘ นางเริงฤทัย ศริิรักษ์ อาจารย์ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

๕๙ นายเกรยีงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์ อาจารย์ วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

๖๐ นายศักดิ์สทิธ์ิ อิ่มแมน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

๖๑ นายประสิทธ์ิ ช่อลำเจียก รองศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

5.  ผู้ที่อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

๖๒ นายสุรศักดิ์ เสาแก้ว รองศาสตราจารย์ เภสัชศาสตร์ ศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพจิารณา 

6.  ผู้ที่อยู่ระหวา่งนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 

๖๓ นายธนกานต์ สวนกัน อาจารย์ วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ 

๖๔ นายอาทติย์ นันทขว้าง อาจารย์ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวชิาการ 

7.  ผู้ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

๖๕ นายกฤษฎา สารทอง อาจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

๖๖ นางสาวศุภลักษณ ์อยู่ยอด อาจารย์ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

๖๗ นายพษิณ ุเจนดง อาจารย์ นิตศิาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ข้อมูลกองการเจ้าหนา้ที่ ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 


