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สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๓ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๑.  ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิฯ เรียบร้อยแล้ว 

๑.๑  ผู้ที่น าเสนอที่ประชุมฯ 

๑ อ.ดร.ด ำรงค์ อมรเดชำพล วศิวกรรมศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สภำมหำวทิยำลัยอนุมัตผิลกำรประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๒ อ.ธเนศ ทองเดชศรี วศิวกรรมศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สภำมหำวทิยำลัยอนุมัตผิลกำรประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๓ อ.นสพ.สมชำติ ธนะ เกษตรศำสตร์ฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สภำมหำวทิยำลัยอนุมัตผิลกำรประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๔ อ.ดร.สุกัลยำ ภูท่อง เกษตรศำสตร์ฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สภำมหำวทิยำลัยอนุมัตผิลกำรประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๕ อ.ดร.วพิรพรรณ์ เนื่องเม็ก เกษตรศำสตร์ฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สภำมหำวทิยำลัยอนุมัตผิลกำรประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๖ อ.ดร.ณภัทร ศรีรักษำ วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สภำมหำวทิยำลัยอนุมัตผิลกำรประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๗ อ.ดร.ศุลีพร ค ำชมภู เทคโนโลยสีำรสนเทศฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สภำมหำวทิยำลัยอนุมัตผิลกำรประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๘ อ.ดร.สำธิต เช้ืออยูน่ำน วทิยำกำรจัดกำรฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สภำมหำวทิยำลัยอนุมัตผิลกำรประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๙ อ.ดร.บัณฑิต ทพิย์เดช ศลิปศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สภำมหำวทิยำลัยอนุมัตผิลกำรประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๑๐ อ.ดร.ธำรำรัตน์ มำลัยเถำว์ วทิยำลัยกำรศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สภำมหำวทิยำลัยอนุมัตผิลกำรประเมินเรียบร้อยแล้ว 
๑๑ อ.ดร.วลิำวัลย์ โพธ์ิทอง วทิยำลัยกำรศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอท่ีประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
๑๒ อ.ดร.วัชรำภรณ์ ปรีดำภิรมย์ วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอท่ีประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
๑๓ อ.ดร.อรอ ำไพ จ่ำภำ วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอท่ีประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
๑๔ อ.ดร.บุญชว่ง บุญสุข วทิยำศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอท่ีประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
๑๕ อ.ดร.สุรีวัลย ์บ ำรุงไทย วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอท่ีประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
๑๖ อ.ดร.ธนำทิพย ์จันทร์คง วศิวกรรมศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอท่ีประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
๑๗ อ.ดร.วรีะพงษ์ กิตวิงค์ วทิยำกำรจัดกำรฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอท่ีประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
๑๘ อ.ดร.กำนตพ์ชิชำ กองคนขวำ วทิยำกำรจัดกำรฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอท่ีประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
๑๙ ผศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ วทิยำศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอท่ีประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
๒๐ ผศ.ดร.อัจฉรำภรณ์ ดวงใจ วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ รองศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอท่ีประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๒๑ ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสำทเขตร์กำร วทิยำศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอท่ีประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
๒๒ อ.ดร.วิทนม์นภัทร พุทธวโรตมผ์ล วทิยำกำรจัดกำรฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งน ำเสนอท่ีประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
๒๓ อ.สุดำรัตน์ อำจหำญ เทคโนโลยสีำรสนเทศฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหนง่ทำงวชิำกำร 
๒๔ อ.ดร.วำรัชต์ มัธยมบุรุษ วทิยำกำรจัดกำรฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหนง่ทำงวชิำกำร 
๒๕ ผศ.ดร.สทิธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล วทิยำศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหนง่ทำงวชิำกำร 
๒๖ อ.รตนพรรษ สุชำติ เทคโนโลยสีำรสนเทศฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหนง่ทำงวชิำกำร 
๒๗ อ.อดศิร ประสิทธ์ิศักดิ์ วศิวกรรมศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยูร่ะหวำ่งเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหนง่ทำงวชิำกำร 

๑.๒  ผู้ที่อยู่ระหวา่งด าเนนิการตามมติที่ประชุมฯ 
๒๘ อ.ดร.เกศรำพรรณ  

              พันธ์ุศรีเกตุ คงเจริญ 

วทิยำลัยกำรศึกษำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำรตำมมตท่ีิประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 

๒๙ ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม วทิยำศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำรตำมมตท่ีิประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 

๓๐ อ.ณรงค์ นวลเมอืง สหเวชศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำรตำมมตท่ีิประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 
๓๑ อ.ดร.ปิยะวรรณ เอมอ่ิมอนันต์ สหเวชศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำรตำมมตท่ีิประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 
๓๒ อ.ดร.สทิธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์ วทิยำกำรจัดกำรฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำรตำมมตท่ีิประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 

๑.๓ ผู้ที่นัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๓ พันตรี ทพ.อำนนัท์ จกัรอศิรำพงศ ์ ทันตแพทยศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรยพ์ิเศษ อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำน 

ทำงวิชำกำร 
๓๔ อ.ดร.สุรัตน์ เศษโพธ์ิ วทิยำลัยพลังงำนฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำน 

ทำงวิชำกำร 
๓๕ อ.ชดิพงษ์ โพธิรังสิยำกร ศลิปศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำน 

ทำงวิชำกำร 

๓๖ อ.ยนืยง กันทะเนตร 

 

 

เทคโนโลยสีำรสนเทศฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำน 

ทำงวิชำกำร 



๓ 
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๑.๔ ผู้ที่อยู่ระหว่างด าเนนิการตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒฯิ 

๓๗ อ.อังคณำ ปำนเทือก วทิยำกำรจัดกำรฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำรตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิฯ 

๑.๕ ผู้ที่เสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

๓๘ รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย วศิวกรรมศำสตร์ ศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงเสนอผลกำรประเมินให้ประธำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลกำรประเมิน 
๓๙ อ.วรีะชัย ศิลประกอบ วทิยำศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงเสนอผลกำรประเมินให้ประธำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลกำรประเมิน 
๔๐ อ.ปรียเนตร วิไลรัตน์ เภสัชศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงเสนอผลกำรประเมินให้ประธำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒสิรุป 

ผลกำรประเมิน 

๒.  ผู้ที่รอผลการประเมนิจากกรรมการผู้ทรงคณุวุฒฯิ 

๔๑ ผศ.ดร.นครนิทร์ ชัยแก้ว เทคโนโลยสีำรสนเทศฯ รองศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประเมินจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๒ อ.ดร.นิติ เอี่ยมชื่น เทคโนโลยสีำรสนเทศฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประเมินจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๓ อ.ดร.สมคิด ยำเคน วทิยำกำรจัดกำรฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประเมินจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๔ อ.ดร.บังอร สวัสดิ์สุข วทิยำกำรจัดกำรฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประเมินจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๕ ผศ.ดร.ปรีดำ ไชยมหำวัน วศิวกรรมศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประเมินจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๖ อ.ดร.จักรพงษ์ จ ำรูญ วศิวกรรมศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประเมินจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๔๗ อ.ดร.อภศิักดิ์ วิทยำประภำกร วศิวกรรมศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประเมินจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๔๘ อ.เอกชัย แผ่นทอง วศิวกรรมศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประเมินจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๔๙ ผศ.มนตรำ พงษ์นิล รัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประเมินจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๕๐ อ.ดร.กนกกำญจน ์พรหมนอ้ย วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประเมินจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๕๑ อ.ดร.อัมเรศ เทพมำ สถำปัตยกรรมศำสตร์ฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประเมินจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฯิ 
๕๒ อ.วรีะยุทธ หอมช่ืน นติศิำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประเมินจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓.  ผู้ที่รอผลทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒเิพื่ออา่นผลงานทางวิชาการ 

๕๓ รศ.ดร.ภพเก้ำ พุทธรักษ์ วทิยำศำสตร์ ศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงทำบทำมผู้ทรงคุณวุฒ ิ



๔ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๕๔ อ.ดร.สรำยศ รำ่เริงใจ สหเวชศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงทำบทำมผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๕๕ อ.เสกสรรค์ ทองติ๊บ แพทยศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงทำบทำมผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๕๖ อ.ดร.อรัณยภ์ัค พิทักษพ์งษ์ แพทยศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงทำบทำมผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๕๗ อ.ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว วทิยำกำรจัดกำรฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงทำบทำมผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๕๘ อ.คมกฤต เมฆสกุล วศิวกรรมศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงทำบทำมผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๕๙ อ.ดร.กฤษดำ ตำมประดิษฐ ์ วทิยำศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงทำบทำมผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๖๐ อ.ดร.ตระกูล พรหมจักร เกษตรศำสตร์ฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงทำบทำมผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๔.  ผู้ที่ขอรายช่ือจากประธานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิฯ 

๖๑ ผศ.ดร.นุจิรำ ทำตัน วทิยำศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงประสำนขอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิำกประธำนสำขำวชิำ 
๖๒ อ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ สหเวชศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงประสำนขอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิำกประธำนสำขำวชิำ 
๖๓ ผศ.ดร.สำโรจน์ จีนประชำ วทิยำศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงประสำนขอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิำกประธำนสำขำวชิำ 
๖๔ อ.ดร.ปรัชญำ นวนแก้ว เทคโนโลยสีำรสนเทศฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงประสำนขอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิำกประธำนสำขำวชิำ 
๖๕ ผศ.ดร.ลอืชำ ลดำชำติ วทิยำลัยกำรศึกษำ รองศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงประสำนขอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิำกประธำนสำขำวชิำ 
๖๖ ผศ.ดร.เกษแกว้ เสียงเพรำะ แพทยศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงประสำนขอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิำกประธำนสำขำวชิำ 
๖๗ อ.ดร.บัลว ียศน้อย วทิยำศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงประสำนขอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิำกประธำนสำขำวชิำ 
๖๘ อ.ณรงค์ ใจเท่ียง แพทยศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงประสำนขอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิำกประธำนสำขำวชิำ 
๖๙ ผศ.ดร.ไพศำล จี้ฟ ู เทคโนโลยสีำรสนเทศฯ รองศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงประสำนขอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิำกประธำนสำขำวชิำ 
๗๐ อ.ดร.สิทธิศักดิ ์ทองรอง วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงประสำนขอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิำกประธำนสำขำวชิำ 
๗๑ อ.ดร.ศิระวัสฐ์ กำวิละนันท์ ศลิปศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงประสำนขอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิำกประธำนสำขำวชิำ 
๗๒ อ.ดร.เกรยีงไกร สีตะพันธ์ุ เกษตรศำสตร์ฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงประสำนขอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิำกประธำนสำขำวชิำ 
๗๓ ผศ.ดร.วัชรภรณ์ ชอ่ล ำเจียก วทิยำศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงประสำนขอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิำกประธำนสำขำวชิำ 

๕.  ผู้ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

๗๔ นำยพชรธัช ไชยมงคล วทิยำศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงตรวจสอบหลักฐำนและเอกสำรกำรขอก ำหนดต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 
๗๕ อ.ดร.พชิญส์ินี เสถียรธรำดล ศลิปศำสตร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงตรวจสอบหลักฐำนและเอกสำรกำรขอก ำหนดต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 



๕ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สังกัดคณะ ต าแหน่งที่เสนอขอ ผลการด าเนินการ 

๗๖ อ.นธิิศ วนิชบูรณ์ สถำปัตยกรรมศำสตร์ฯ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงตรวจสอบหลักฐำนและเอกสำรกำรขอก ำหนดต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 
 

ข้อมูลกองกำรเจ้ำหนำ้ที่ ณ วันท่ี ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 


