
ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัดคณะ ต ำแหน่งท่ีเสนอขอ ผลกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ

1 ผศ.ดร.โสภา อ านวยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 ปี 4 เดือน 4 วัน

2 นายศราวุฒิ แสงค า อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 11 เดือน 17 วัน

3 ดร.ณัฐ นาเอก อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 11 เดือน 22 วัน

4 ดร.ปรัชญา นวนแก้ว อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 3 ปี 1 เดือน 4 วัน

5 ดร.เกศราพรรณ พันธ์ุศรีเกตุ อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 5 ปี 8 เดือน 4 วัน

6 นายชาญชัย พรมมิ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 1 ปี 7 เดือน 2 วัน

7 ดร.ธิดาภัทร อนุชาญ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (เทียบต าแหน่ง) 1 เดือน 1 วัน

8 ดร.ธนาพร บุญมี อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 1 ปี 1 เดือน 4 วัน

9 ผศ.ดร.ไพศาล จ้ีฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 2 ปี 9 เดือน 8 วัน

10 ดร.พัชรียา อัมพุธ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 11 เดือน 26 วัน

11 ดร.สนธยา สุขย่ิง อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 1 ปี 14 วัน

12 ดร.นฤมล เสทธยะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมิน 7 เดือน 25 วัน

13 นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินฯ เพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน 1 ปี 1 เดือน 11 วัน

14 ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินฯ เพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน 11 เดือน 4 วัน

15 นางสาวศุภลักษณ์ อยู่ยอด อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินฯ เพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน 9 เดือน 1 วัน

16 ดร.เกรียงศักด์ิ ไกรกิจราษฎร์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรวบรวมผลการประเมินฯ เพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน 11 เดือน 1 วัน

สรุปควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร สังกัดมหำวิทยำลัยพะเยำ

3.2. อยู่ระหว่ำงนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำร

3.3. อยู่ระหว่ำงเสนอผลกำรประเมินให้ประธำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลกำรประเมิน

4. อยู่ระหว่ำงรวบรวมผลกำรประเมินฯ เพ่ือเสนอให้ประธำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลกำรประเมิน

1. ผู้ท่ีได้รับผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว

1.1. อยู่ระหว่ำงน ำเสนอท่ีประชุมสภำมหำวิทยำลัย

1.2. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร

2. ผู้ท่ีอยู่ระหว่ำงน ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร

3. ผู้ท่ีได้รับผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว

3.1. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำร



สรุปควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร สังกัดมหำวิทยำลัยพะเยำ

17 ผศ.ดร.กมลรัตน์ แนมมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 ปี 6 เดือน 26 วัน

18 นางสาวชมนาด สิงห์หันต์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 ปี 2 เดือน 29 วัน

19 ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 ปี 2 เดือน 26 วัน

20 รศ.ดร.ประสิทธ์ิ ช่อล าเจียก รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 ปี 20 วัน

21 นายกฤษฎา สารทอง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 9 เดือน 8 วัน

22 ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 8 เดือน 23 วัน

23 ดร.ธนกานต์ สวนกัน อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 10 เดือน 15 วัน

24 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิศารัตน์ อุตตะมะ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 7 เดือน 18 วัน

25 ดร.นภเกตน์ สิงห์ค า อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 7 เดือน 17 วัน

26 ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 7 เดือน 6 วัน

27 ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 6 เดือน 26 วัน

28 นายวัฒนพงศ์ สุทธภักด์ิ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 6 เดือน 12 วัน

29 ดร.ผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 5 เดือน 29 วัน

30 ดร.ธิติ เกตุค า อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 5 เดือน 25 วัน

31 ดร.ศุภชัย วันประโคน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 8 เดือน 4 วัน

32 ผศ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ อิ่มแมน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 ปี 7 วัน

33 ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 10 เดือน 11 วัน

34 ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 11 เดือน 23 วัน

35 ดร.พีรพงษ์ สืบแสน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 ปี 15 วัน

36 นายเอกพงษ์ เรือนอุน่ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 6 เดือน 12 วัน

37 นายมณุเชษฐ์ มะโนธรรม อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ (เทียบต าแหน่ง) 5 เดือน 3 วัน

5. อยู่ระหว่ำงรอผลกำรประเมินและติดตำมผลกำรประเมินจำกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ



สรุปควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร สังกัดมหำวิทยำลัยพะเยำ

38 นายพิษณุ เจนดง อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา 8 เดือน 25 วัน

39 ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา 4 เดือน 21 วัน

40 ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา 1 ปี 7 วัน

41 ดร.ณวิญ เสริฐผล อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา 7 เดือน 28 วัน

42 ผศ.ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 8 เดือน 24 วัน

43 ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 7 เดือน 24 วัน

44 ดร.นิจติยา สุวรรณสม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 6 เดือน 27 วัน

45 ดร.จักรีสิทธ์ิ จินดาวงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 6 เดือน 26 วัน

46 นางทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 6 เดือน 22 วัน

47 ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 5 เดือน 18 วัน

48 ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 5 เดือน 15 วัน

49 ดร.อทิติ วลัญช์เพียร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 4 เดือน 28 วัน

50 ดร.วรรณากร พรประเสริฐ อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 4 เดือน 21 วัน

51 นายปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 4 เดือน 18 วัน

52 ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 4 เดือน 21 วัน

53 ผศ.ดร.อดิณัฐ อ านวยพรเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 5 เดือน 16 วัน

54 นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 4 เดือน 19 วัน

55 ดร.อาทิตย์ ทิมอว่ม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 7 เดือน 14 วัน

56 ดร.อ านาจ ออ่นสอาด อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 4 เดือน 14 วัน

57 ผศ.ดร.สุริยาวุธ ประอา้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 5 เดือน 25 วัน

58 ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 4 เดือน 18 วัน

59 ดร.ชัยพัฒน์ ลาพินี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 6 เดือน 23 วัน

60 ผศ.ดร.วิทยา ชัยวังเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออา่นผลงานทางวิชาการ 6 เดือน 22 วัน

6. อยู่ระหว่ำงรวบรวมเอกสำรเสนอคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจำรณำ

7. อยู่ระหว่ำงทำบทำมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออ่ำนผลงำนทำงวิชำกำร



สรุปควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร สังกัดมหำวิทยำลัยพะเยำ

61 นางสาวนิโลบล ค ายันต์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 5 เดือน 24 วัน

62 นางสาวจีรวรรณ สุวรรณสุจริต อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 4 เดือน 14 วัน

63 ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 4 เดือน 11 วัน

64 นางสาวอรทัย มหาวรรณ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 4 เดือน 11 วัน

65 ดร.จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 8 เดือน 1 วัน

66 ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 4 เดือน 18 วัน

67 ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 4 เดือน 13 วัน

68 ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 4 เดือน 13 วัน

69 ดร.สมโภช เสาร์อนิ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 1 เดือน 20 วัน

70 ดร.ณรงค์ศักด์ิ ม่ันคง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 1 เดือน 8 วัน

71 ดร.กิตติภัค เจ็งฮ้ัว อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 1 เดือน 5 วัน

72 ดร.นภา ราชตา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 4 เดือน 12 วัน

73 นางสาวพัชรินทร์ คัสเตศรี อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 2 เดือน 24 วัน

74 ดร.รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 1 เดือน 7 วัน

75 ดร.นิศรา บุญเกิด อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 1 เดือน 6 วัน

76 นางสาวกฤษณา พุกอนิทร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 4 เดือน 19 วัน

77 นางสาวปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 3 เดือน 2 วัน

78 นางสาวมนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา 3 เดือน 23 วัน

79 รศ.ดร.สุรศักด์ิ เสาแก้ว รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักฐาน 1 ปี 10 วัน

80 นางสาวนิภาภรณ์ ลาภเสถียร อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองผลงานทางวิชาการ 4 เดือน 14 วัน

81 นายนคร ค าร้อง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองผลงานทางวิชาการ 4 เดือน 17 วัน

82 นายทวีป มหาสิงห์ อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร 1 เดือน 7 วัน

83 นางสาวณัฐธยาน์ ชาวเมือง อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร 16 วัน

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:46 น.

8. อยู่ระหว่ำงประสำนขอรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจำกประธำนสำขำวิชำ

9. อยู่ระหว่ำงแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบหลักฐำน

10. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรกล่ันกรองผลงำนทำงวิชำกำร

11. อยู่ระหว่ำงตรวจสอบหลักฐำนและเอกสำรกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร


