
ข่าวประจ าเดือนตุลาคม 2558

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที ่785 วันที ่29 ตุลาคม 2558 มีคณาจารย์ทีไ่ด้รับแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการใหม่ จ านวน 17 ราย ดังนี้

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์10 ราย

 ช่ือ สาขาวิชา ส่วนงาน ต้ังแต่วันที่
1 อาจารย์ ดร.กุลยา  พิสิษฐ์สังฆการ จิตวิทยา คณะจิตวิทยา  15 ต.ค. 57
2 อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  ตรีนัย พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  29 เม.ย. 58
3 อาจารย์ ดร.พุทธรักษา  วรานุศุภากุล  เคมี คณะวิทยาศาสตร์  3 ธ.ค. 57
4 อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  ศรีอริยวัฒน์ วิศวกรรมแหล่งน้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์  16 ม.ค. 58
5 อาจารย์ ดร.ชนินทร์  วิศวินธานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  5 ม.ีค. 58
6 อาจารย์ ดร.อรอนงค์  ลาภปริสุทธิ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  7 ต.ค. 57
7 อาจารย์ ดร.กุลลินี  มุทธากลิน  เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  10 ก.พ. 58
8 อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  ด ารงค์พลาสิทธ์ิ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  27 ม.ิย. 57
9 อาจารย์ ดร.อรนุช  เศวตรัตนเสถียร สารนิเทศศึกษา คณะอักษรศาสตร์  12 ม.ค. 58

10 อาจารย์ ดร.ปัทพร  สุคนธมาน ประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์  30 ต.ค. 57

ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์4 ราย

 ช่ือ สาขาวิชา ส่วนงาน ต้ังแต่วันที่
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพิดา  หิญชีระนันทน์ เคมีวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์   29 ธ.ค. 57
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  เกียรติกมลชัย ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  28 ต.ค. 57
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ดิศ  อัศวกุล วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  22 ม.ค. 58
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์  สิงหนาท วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  25 ม.ีค. 58

ต าแหน่งศาสตราจารย ์3 ราย

 ช่ือ สาขาวิชา ส่วนงาน ต้ังแต่วันที่
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง สารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์  11 ก.ย. 57
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกิตต์ิสิน  สีหนนทน์ จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  26 ก.ย. 56
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท์ การวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  19 ม.ิย. 57

ต าแหน่งศาสตราจารย ์ได้รับเงินเดือนข้ันสูง 3 ราย

 ช่ือ สาขาวิชา ส่วนงาน ต้ังแต่วันที่
1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักด์ิ  โชติเลอศักด์ิ กุมารเวชศาสาตร์ คณะแพทยศาสตร์ 8-ม.ค.-57
2 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมรัตน์  จารุลักษณานันท์ วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 28-ม.ค.-57
3 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนริสา  ฟูตระกูล สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 20-ต.ค.-57
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