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เรื อง คลินิกเกี ยวกับการขอตาํแหน่งทางวิชาการ 



เรื อง การปรับปรุงข้อบังคับการกําหนดตาํแหน่งทางวิชาการ     

 ความเห็นของสภามหาวิทยาลัย 



ข่าวประจาํเดือนมกราคม 2556

ในการประชมุสภามหาวิทยาลยัครั �งที� 753 วนัที� 31 มกราคม 2556 มีคณาจารย์ที�ได้รับแต่งตั �งจากสภามหาวิทยาลยั

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการใหม่ จํานวน 3 ราย ดงันี �

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ราย

 ส่วนงาน สาขาวชิา ตั3งแต่วันที 

1 อาจารย์ ดร.ณฏัฐา ทองจุล เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพนัธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ 3 ต.ค. 54

2 อาจารย์ ดร.อภิชาต กาญจนทตั เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพนัธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ 6 ต.ค. 54

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงนิเดอืนขั 3นสูง 1 ราย

 ส่วนงาน สาขาวชิา ตั3งแต่วันที 

1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย จงวุฒเิวศย์ คณะแพทยศาสตร์ ปรสิตวิทยา 28 ต.ค. 54
ชื อ

ชื อ



ข่าวประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัครั �งที� 754 วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2556 มีคณาจารย์ที�ได้รับแตง่ตั �งจากสภามหาวิทยาลยั

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการใหม ่จํานวน 18 ราย ดงันี �

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 ราย

 ชื&อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั (งแต่วันที&

1 อาจารย์ นายแพทย์วิชิต สพุรศิลป์ชยั คณะแพทยศาสตร์ กมุารเวชศาสตร์ 1 ก.ค. 55

2 อาจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวฒัน์ คณะครุศาสตร์ อดุมศึกษา 13 ม.ค. 55

3 อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ วาดิถี สริิศรัทธา คณะวิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยา 26 ม.ค. 55

4 อาจารย์ ดร.ชาลดีา บรมพชิยัชาติกลุ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางอาหาร 7 มิ.ย. 55

5 อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 14 ก.ย. 54

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 8 ราย

 ชื&อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั (งแต่วันที&

1 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติน แตงเที�ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล 23 ส.ค. 55

2 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ รุ่งอมรรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา 23 เม.ย. 55

3 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนสุรณ์ ชนวีระยทุธ คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 3 เม.ย. 55

4 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศนนัต์ มีมาก คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 12 มิ.ย. 55

5 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชิญดา เกตเุมฆ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางภาพและการพมิพ์ 30 พ.ค. 55

6 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร. จกัรกริศน์ เนื�องจํานงค์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตัวบาล 13 ก.ย. 54

7 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ ปรสติวิทยา 2 ก.ย. 54

8 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ� นตกแต่ง คณะรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 8 ก.ย. 53

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ 4 ราย

 ชื&อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั (งแต่วันที&

1 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเทพ เลศิทรัพย์เจริญ คณะแพทยศาสตร์ กมุารเวชศาสตร์ 24 พ.ย. 54

2 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชยั เบญจชลมาศ คณะแพทยศาสตร์ ศลัยศาสตร์ 28 พ.ย. 54

3 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดบั คณะครุศาสตร์ ประถมศึกษา 21 ธ.ค. 53

4 รองศาสตาจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลขิิต คณะอกัษรศาสตร์ ภาษาไทย 22 มี.ค. 55

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั (นสูง 1 ราย

 ชื&อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั (งแต่วันที&

1 ศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์หญิงกอบกาญจน์ ทองประสม คณะทนัตแพทยศาสตร์ เวชศาสตร์ช่องปาก 3 ต.ค. 54



" Interventions for treating oral lichen planus" Cochrane Database Syst Rev Issue 7, (2011): CD 001168:1-76.

“Self-expanding Nanoplatinum-coated  Nitinol Devices for Atrial Septal Defect and Patent Ductus Arteriosus Closure: A Swine Model” 

Indian Heart J 2006; 58: 315-320.

“Self-Expanding Platinum-Coated Nitinol Devices for Transcatheter Closure of Atrial Septal Defect: Prevention of Nickel Release”

J Invasive Cardiol 2008; 20: 279-283.

“Transcatheter Closure of Patent  Ductus Arteriosus with a Self-Expanding Platinum-Coated Nitinol Device” J Invasive Cardiol 2009; 

21: 286-289.

ผลการประเมินที&ได้รับเกณฑ์ระดับ "ดีเด่น"



ข่าวประจาํเดือนมีนาคม 2556

ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัครั �งที� 755 วนัที� 28 มีนาคม 2556 มีคณาจารย์ที�ได้รับแตง่ตั �งจากสภามหาวิทยาลยั

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการใหม ่จํานวน 10 ราย ดงันี �

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 ราย

 ชื#อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั &งแต่วันที#

1 อาจารย์ ดร.เดชา เดชะวฒันไพศาล คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี บริหารธุรกิจ 20 ม.ค. 55

2 อาจารย์ ดร.ทอแสง เชาว์ชติุ คณะอกัษรศาสตร์ วรรณคดีเปรียบเทียบ 26 มี.ค. 55

3 อาจารย์นํ �าทิพย์ เมธเศรษฐ คณะอกัษรศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น 29 พ.ค. 55

4 อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกลุ คณะอกัษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 18 ม.ค. 55

5 อาจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ คณะอกัษรศาสตร์ ภาษาฝรั�งเศส 9 พ.ย. 54

6 อาจารย์ ดร.จฬุิศพงศ์ จฬุารัตน์ คณะอกัษรศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 8 ส.ค. 54

7 อาจารย์ ดร.สวิุมล ทรัพย์วโรบล คณะสหเวชศาสตร์ โภชนาการ 20 มิ.ย. 55

และการกหนดอาหาร

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 ราย

 ชื#อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั &งแต่วันที#

1 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สวุรรณระดา คณะอกัษรศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น 9 มี.ค. 55

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ 1 ราย

 ชื#อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั &งแต่วันที#

1 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดรุณี บณุยืนเวทวฒัน์ คณะแพทย์ศาสตร์ รังสวิีทยา 31 ม.ค. 55

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั&นสูง 1 ราย

 ชื#อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั &งแต่วันที#

1 ศาสตราจารย์ ดร.ตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 6 ต.ค. 54

"Referential Choices in Narratives of 4-year-old Thai-speaking Children."

MANUSYA 13.1 (2010) : 44  -59.

ผลการประเมินที#ได้รับเกณฑ์ระดับ "ดีเด่น"



ข่าวประจาํเดือนพฤษภาคม 2556

ในการประชมุสภามหาวิทยาลยัครั �งที� 757 วนัที� 30 พฤษภาคม 2556 มีคณาจารย์ที�ได้รับแต่งตั �งจากสภามหาวิทยาลยั

ให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการใหม่ จํานวน 16 ราย ดงันี �

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 ราย

 ชื'อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั *งแต่วันที'

1 อาจารย์ ดร.เบญจพล เฉลิมสินสวุรรณ คณะวิทยาศาสตร์ เคมีวิศวกรรม 2 ก.ค. 55

2 อาจารย์ ดร.พิษณพุงศ์ กาญจนพยนต์ คณะวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา 3 ก.ย. 55

3 อาจารย์ ดร.สทุธิลกัษณ์ หวงัสนัติธรรม คณะนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 5 พ.ย. 53

4 อาจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 23 ก.พ. 54

5 อาจารย์ ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 30 พ.ย. 53

6 อาจารย์ ดร.ชนิดา จิตตรุทธะ คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2 ส.ค. 54

7 อาจารย์ ดร.นฤมล ทบัจุมพล คณะรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 11 พ.ย. 54

8 อาจารย์ นายแพทย์อมรพนัธ์ุ เสรีมาศพนัธ์ุ คณะแพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ 28 ก.พ. 55

9 อาจารย์ นายแพทย์ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์ 28 พ.ย. 54

10 อาจารย์ ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต์ คณะอกัษรศาสตร์ ภาษาจีน 8 ธ.ค. 53

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 3 ราย

 ชื'อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั *งแต่วันที'

1 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สําโรงทอง วิทยาลยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ สาธารณสขุศาสตร์ 13 ม.ค. 55

2 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา คณะนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 28 พ.ย. 54

3 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปานฤทยั ตรีนวรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ รังสีวิทยา 4 ม.ค. 55

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ 1 ราย

 ชื'อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั *งแต่วันที'

1 รองศาสตร์จารย์ ดร.สรุชาติ บํารุงสขุ คณะรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 21 ม.ค. 52

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงนิเดือนขั *นสูง 2 ราย

 ชื'อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั *งแต่วันที'

1 ศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.มาริษศกัร์ กัลล์ประวิทธ์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ ศลัยศาสตร์ 16 ก.ย. 54

2 ศาสตราจารย์ นายสตัวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกําพุ คณะสตัวแพทยศาสตร์ สตูิศาสตร์-เธนเุวชวิทยา 16 มิ.ย. 54

และวิทยาการสืบพนัธ์ุ



" Ischai ostectomy in direct  end-to-end anastomosis of the pelvic urethra in male dogs " Res. Vet. Sci. 2011; (in press).

 " Urinary bladder wall substitution using autologous tunica vaginalis in male dogs " Res.Vet.Sci. 2011; 90:156-159. 

" Effects of straw volume and equex-STM® on boar sperm quality cryopreservation " Reproduction in Domestic Animals 44: 2009, p69-73.

" Effect of Docosahexaenoic acid on quality of crypreserved boar semen in different breeds " Reproduction in Domestic Animals 45: 2010, 

p458-463.

" Supplemantal effect of varying L-cysteine concentrations on the quality of cryopreserved boar semen " Asian Journal of Andrology 2010

, p1-7.

" Distribution of spermatozoa and embryos in the female reproductive  tract after unilateral deep intra uterine insemination in the pig

" Reproduction Domestic Animals 42: 2007, p603-609.

" Lipid profiles of sperm and seminal plasma from boars having normal and low sperm motility " Theriogenology  75(5): 2011, p897-903.

" The development of a model for artificial insemination by backyard pig farmers in Thailand " Tropical Animal Health and Production 43: 

2011, p787-793.

" Improved cryopreservability of stallion sperm using a sorbitol-based freezing extender " Theriogenology 75(9): 2011, p1742-1749.

" Relationships between ovulation rate and litter size in purebred Landrace and Yorkshire gilts " Theriogenology 63: 2005, p1142-1148.

" Effect of season and outdoor climate on litter size at birth in purebred Landrace and Yorkshire sows in Thailand " Journal Veterinary

Madical Science 66(5): 2004, p477-482.

"  Age, body weight and backfat thinkness at first observed oestrus in crossbred Landrace x Yorkshire gilts, seasonal variations and their

influence on subsequence reproductive performance " Animal Reproduction Science 99: 2007, p167-181.

" The association between growth rate, body weight, backfat thickness and age at first observed oestrus in crossbred Landrace x 

Yorkshire gilts " Animal Reproduction Science 110: 2009, p108-122.

" INfluence of repeat-service and weaning-to-first-service interval on farrowing proportion of gilts and sows " Preventive Veterinary

Medicine 96: 2010, p 194-200.

" Seasonal influences on the litter size at birth of pigs are more pronounced in the gilts than sow littwes " Journal of Agricultural Science 

148: 2010, p421-432.

"  Y-chromosomal variation confirms independent domestications of swamp and river buffalo" Animal Genetics 41: 2010, p433-435.

" Light and scanning electron microscopic studies of oviducrtal epithelium in Thai swamp buffalo (Bubalus bubalis) at the follicalar and 

luteal phases " Reproduction in Domestic Animals 44: 2009, p450-455.

" Follicular dynamics and oestrous detection i Thai postpartum swamp buffaloes (Bubalus bubalis) " Reproduction in Domestic Animal

Feb; 46: 2011, e91-96.

" Repeated oocyte pick up in prepubertal swamp buffalo (Bubalus babalis) calves after FSH superstimulation " Theriogenology 61(9):

2004, p1705-1711.

" Transvaginal follicle aspiration i Thai swamp buffalo heifers using different vacuum pressures after FSH pretreatment (Bubalus bubalis)

" Journal Veterinary Medical Science 66(8): 2004, p973-975.

ผลการประเมนิที'ได้รับเกณฑ์ระดับ "ดีเด่น"



" Ovum pick-up in cycling and lactating postpartum swamp buffaloes (Bubalus bubalis) " Reproduction Domestic Animals 40: 2005, 

p145-149. 

" Fertility of swamp buffalo following the synchronization of ovulation by the sequential administration of GnRH and PGF2alpha combined

with fixed-timed artificial insemination" Theriogenology 74(8): 2010, p1371-1376.

" Reproductive performance of dairy cows with ovarian cysts after synchronizing ovulation using GnRH or hCG during the warm or cool 

period of the year " Theriogenology 69: 2008, p481-484.

" Does supplementing dairy cows with ß-carotene during the dry period affect postpartum ovarian activity, progesterone, and cervical 

and uterine involution? " Theriogenology 75: 2011, p1029-1038.

" The effect of antioxidants on motility, viability, acrosome integrity and DNA integrity of frozen-thawed epididymal cat spermatozoa 

" Theriogenology 70: 2008, p233-240.

" The effects of roscovitine on cumulus cell apoptosis and the developmental competence of domestic cat oocytes " Theriogenology 73(1)

: 2010, p199-207.

" Culture medium and embryo density influence on developmental competence and gene expression of cat embryos " Theriogenology 

75: 2011, p1708-1719.
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ผลการประเมนิที'ได้รับเกณฑ์ระดับ "ดีเด่น" (ต่อ)



ข่าวประจาํเดือนมิถุนายน 2556

ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัครั �งที� 758 วนัที� 28 มิถนุายน 2556 มีคณาจารย์ที�ได้รับแตง่ตั �งจากสภามหาวิทยาลยั

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการใหม ่จํานวน 10 ราย ดงันี �

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 ราย

 ชื#อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั %งแต่วันที#

1 อาจารย์ ดร.สริิวรรณ  พฒันาฤดี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์พอลเิมอร์ 29 พ.ค. 55

2 อาจารย์ ดร.บริุนทร์  อศัวพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสกิส์ 27 มิ.ย. 55

3 อาจารย์ ดร.เบญจพร  สวุรรณศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม 9 ต.ค. 55

4 อาจารย์ ดร.วีระยทุธ  ศรีธุระวานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล 18 พ.ค. 55

5 อาจารย์ ดร.นทัที  นิภานนัท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 มิ.ย. 55

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 ราย

 ชื#อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั %งแต่วันที#

1 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์  รัชตะสาคร คณะวิทยาศาสตร์ เคมี 12 ก.ย. 55

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ 2 ราย

 ชื#อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั %งแต่วันที#

1 รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงณฏัฐิยา หิรัญกาญจน์ คณะแพทย์ศาสตร์ จลุชีววิทยา 4 ม.ค. 55

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ยบุล  เบ็ญจรงค์กิจ คณะนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 11 พ.ย. 54

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั%นสูง 2 ราย

 ชื#อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั %งแต่วันที#

1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนนัต์  ศรีเกียรติขจร คณะแพทย์ศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ 21 พ.ย. 54

2 ศาสตราจารย์ ดร.อญัชล ี ทศันาขจร คณะวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี 28 ก.ย. 54



ข่าวประจาํเดือนกรกฎาคม 2556

ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัครั �งที� 759 วนัที� วนัที� 25 กรกฎาคม 2556 มีคณาจารย์ที�ได้รับแตง่ตั �งจากสภามหาวิทยาลยั

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการใหม ่จํานวน 11 ราย ดงันี �

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 ราย

 ชื#อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั &งแต่วันที#

1 อาจารย์ ดร.สาธิตา  วฒันโภคากลุ สถาบนัภาษา ภาษาองักฤษ 22 มิ.ย. 55

2 อาจารย์วไลพรรณ  ปึงพิพฒัน์ตระกลู สถาบนัภาษา ภาษาองักฤษ 12 พ.ค. 55

3 อาจารย์ ดร.ศศิธร  พ่วงปาน คณะวิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ 16 ต.ค. 55

4 อาจารย์ ดร.นราพร  สมบรูณ์นะ คณะวิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยา 19 ธ.ค. 55

5 อาจารย์ ดร.คํารณ  เมฆฉาย คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 12 ก.ย. 55

6 อาจารย์ สพญ. ดร.กรรณาภรณ์ สริุยผล คณะสตัวแพทยศาสตร์ ชีวเคมี 5 ต.ค. 54

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 ราย

 ชื#อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั &งแต่วันที#

1 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร  ไพศาลกิตติสกลุ คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสกิส์ 30 ต.ค. 55

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ 4 ราย

 ชื#อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั &งแต่วันที#

1 รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.สนันิภา สรุทตัต์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ จลุชีววิทยา 21 ธ.ค. 54

2 รองศาสตราจารย์ ทพ. ดร.พสธุา ธัญญะกิจไพศาล คณะทนัตแพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ 5 เม.ย. 55

3 รองศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.รังสนิี มหานนท์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ ปริทนัตวิทยา 5 เม.ย. 55

4 รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ศานติศาสน์ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 23 ก.ย. 54



ข่าวประจาํเดือนสิงหาคม 2556

ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัครั �งที� 760 วนัที� 29 สิงหาคม 2556 มีคณาจารย์ที�ได้รับแตง่ตั �งจากสภามหาวิทยาลยั

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการใหม ่จํานวน 15 ราย ดงันี �

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 ราย

 ชื"อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั $งแต่วันที"

1 อาจารย์ ภก. ดร.บดินทร์  ติวสวุรรณ คณะเภสชัศาสตร์ เภสชัเคมี 16 มิ.ย. 54

2 อาจารย์ ภกญ. ดร.ทกัษิณา  ชวนอาษา คณะเภสชัศาสตร์ เภสชัเวท 29 พ.ย. 54

3 อาจารย์ ภกญ. ดร.วิชชดุา  ธนกิจเจริญพฒัน์ คณะเภสชัศาสตร์  เภสชัเวท 18 มี.ค. 54

4 อาจารย์ นพ.ณฐั  พสธุารชาติ คณะแพทยศาสตร์ อายรุศาสตร์ 27 เม.ย. 55

5 อาจารย์ ดร.สริิอร  เศรษฐมานิต    คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี บริหารธุรกิจ 19 พ.ย. 55

6 อาจารย์ ดร.อนุิษา  เลศิโตมรสกลุ        คณะรัฐศาสตร์ อาชญาวิทยา 11 ม.ค. 55

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 7 ราย

 ชื"อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั $งแต่วันที"

1 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ภก. ดร.พรชยั  โรจน์สทิธิศกัดิ; คณะเภสชัศาสตร์ เภสชัเคมี 21 ก.ย. 54

2 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ภกญ. ดร.วรางคณา วารีสน้อยเจริญ คณะเภสชัศาสตร์ อาหารเคมี 29 ก.ย. 54

3 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิโรจน์  ศรีอฬุารพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ อายรุศาสตร์ 12 มี.ค. 55

4 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ณพชาติ  ลมิปพยอม คณะแพทยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ 30 ก.ค. 55

5 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรันยา  เฮงพระพรหม คณะแพทยศาสตร์ เวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม 26 ม.ค. 55

6 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร  เกียรติสไุพบลูย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สถิติศาสตร์ 12 ธ.ค. 55

7 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ  ภวคัรพนัธุ์   คณะรัฐศาสตร์ มานษุยวิทยา 28 มิ.ย. 55

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ 2 ราย

 ชื"อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั $งแต่วันที"

1 รองศาสตราจารย์ นพ.ยิ�งยศ  อวิหิงสานนท์ แพทยศาสตร์ อายรุศาสตร์ 1 ก.พ. 55

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์  กฤษณ์เพ็ชร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 24 ส.ค. 54



ข่าวประจาํเดือนกันยายน 2556

ในการประชมุสภามหาวิทยาลยัครั �งที� 761 วนัที� 26 กนัยายน 2556 มีคณาจารย์ที�ได้รับแตง่ตั �งจากสภามหาวิทยาลยั

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการใหม่ จํานวน 7 ราย ดงันี �

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ราย

 ชื!อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั #งแต่วันที!

1 อาจารย์สมใจ  ตั �งปณิธานสขุ คณะครุศาสตร์ ประถมศกึษา 27 เม.ย. 55

2 อาจารย์สวิุทย์  นาคพีระยทุธ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 27 ก.ย. 55

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 3 ราย

 ชื!อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั #งแต่วันที!

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกันนั  พงศ์พนัธ์ุผู้ภกัดี คณะแพทยศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์   28 มิ.ย. 55

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์  สงคราม คณะครุศาสตร์ เทคโนโลยีและสื�อสารการศกึษา  26 มี.ค. 55

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องัคีร์  ศรีภคากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล  24 เม.ย. 56

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ 2 ราย

 ชื!อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั #งแต่วันที!

1 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชีูพ  สหกิจรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ ศลัยศาสตร์  1 มิ.ย. 55

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์ วิบลูชติุกลุ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  9 มี.ค. 55



ข่าวประจาํเดือนตุลาคม 2556

ในการประชมุสภามหาวิทยาลยัครั �งที� 762 วนัที� 31 ตลุาคม 2556 มีคณาจารย์ที�ได้รับแตง่ตั �งจากสภามหาวิทยาลยั

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการใหม่ จํานวน 7 ราย ดงันี �

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ราย

 ชื$อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั 'งแต่วันที$

1 อาจารย์ ดร.ปราณี  โรจน์สิทธิศกัดิ0 (เลิศสทุธิวงค์)  สถาบนัวิจยัโลหะและวสัดุ วสัดศุาสตร์ 27 ก.พ. 56

2 อาจารย์ ดร.สนัติ  ภยัหลบลี � คณะวิทยาศาสตร์ โลกศาสตร์ 18 ธ.ค. 55

3 อาจารย์ ดร.ปฐมวดี  ญาณทศันีย์จิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ พนัธุศาสตร์  18 ธ.ค. 55

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 ราย

 ชื$อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั 'งแต่วันที$

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาฏ  สมหวงัธนโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี  27 ธ.ค. 55

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.ปิยลดา  ทวีปรังษีพร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม  9 ต.ค. 55

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ 2 ราย

 ชื$อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั 'งแต่วันที$

1 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร  วีระวฒักานนท์ คณะแพทยศาสตร์ สรีรวิทยา  23 ก.ค. 55

2 รองศาสตราจารย์ ดร.บญุชยั  เตชะอํานาจ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  16 ก.ค. 56

(ซึ�งเป็นวนัที�ได้รับหนงัสือฉบบัปรับปรุงสมบรูณ์)



ข่าวประจาํเดือนพฤศจกิายน 2556

ในการประชมุสภามหาวิทยาลยัครั �งที� 763 วนัที� 28 พฤศจิกายน 2556 มีคณาจารย์ที�ได้รับแตง่ตั �งจากสภามหาวิทยาลยั

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการใหม ่จํานวน 6 ราย ดงันี �

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 ราย

 ชื$อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั &งแต่วันที$

1 อาจารย์ ดร.วิราภรณ์  โพธิศริิ วิทยาลยัประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ 7 ธ.ค. 55

2 อาจารย์ ดร.ธนะกาญจน์  มญัชพุาณี คณะวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี 23 ม.ค. 56

3 อาจารย์ ดร.ปาหนนั  เริงสําราญ คณะวิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยา 8 ก.พ. 56

4 อาจารย์ ดร.ม.ล.จิตตวดี  จิตรพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม 30 พ.ย. 55

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 ราย

 ชื$อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั &งแต่วันที$

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สตัวแพทย์หญิง ดร.สฤณี  กลนัทกานนท์ ทองทรง คณะสตัวแพทยศาสตร์ สรีระวิทยา 7 ก.พ. 55

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ 1 ราย

 ชื$อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั &งแต่วันที$

1 รองศาสตราจารย์ ดร.สทุธิพนัธ์  จิราธิวฒัน์ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 14 ธ.ค. 551 รองศาสตราจารย์ ดร.สทุธิพนัธ์  จิราธิวฒัน์ คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 14 ธ.ค. 55



ข่าวประจาํเดือนธันวาคม 2556

ในการประชมุสภามหาวิทยาลยัครั �งที� 764 วนัที� 26 ธนัวาคม 2556 มีคณาจารย์ที�ได้รับแตง่ตั �งจากสภามหาวิทยาลยั

ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการใหม ่จํานวน 9 ราย ดงันี �

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 ราย

 ชื$อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั &งแต่วันที$

1 อาจารย์ ดร.มทัธนี  พลงัเทพนิทร์ สถาบนัภาษา ภาษาองักฤษ 8 พ.ค. 56

2 อาจารย์รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์  คณะครุศาสตร์ ประถมศกึษา 27 เม.ย. 55

3 อาจารย์ นายแพทย์นภชาญ  เอื �อประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ อายรุศาสตร์ 26 พ.ย. 54

4 อาจารย์ ดร.ชตุธิร  เกตลุอย คณะแพทยศาสตร์ พยาธิวิทยาคลนิิก 27 ก.ย. 55

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 4 ราย

 ชื$อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั &งแต่วันที$

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  เดน่ดวงบริพนัธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 24 เม.ย. 56

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์  คล้ายสงัข์ คณะครุศาสตร์ เทคโนโลยีและสื�อสารการศกึษา 22 ม.ิย. 55

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร  บณัฑิตยานนท์ คณะครุศาสตร์ มธัยมศกึษา 26 ก.ย. 55

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เจตทะนง  แกล้วสงคราม คณะแพทยศาสตร์ อายรุศาสตร์ 1 พ.ย. 55

ตาํแหน่งศาสตราจารย์ 1 รายตาํแหน่งศาสตราจารย์ 1 ราย

 ชื$อ ส่วนงาน สาขาวิชา ตั &งแต่วันที$

1 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ชวูงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ธณณีวิทยา 31 พ.ค. 54


