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ดร.วาชติ รตันเพยีร พรอ้มรบัการเปลียนแปลงของโลกการศกึษาในยุคโควิด-19 

 

มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง 'ศาสตราจารย์' จํานวน 17 ราย 
  

  
 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรือง แต่งตังศาสตราจารย์ 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตังพนักงาน มหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้

ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตังแต่วันทีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์รวม 17 ราย ดังนี 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 1. รองศาสตราจารย์ จิระเดช แจ่มสว่าง สังกัด คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา สังกัดคณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตังแต่วันที 27 มิถุนายน 2560 

 2. รองศาสตราจารย์ ไพศาล คงคาฉุยฉาย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดํารงตําาแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตังแต่วันที 22 มกราคม 2561 

 3. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตังแต่

วันที 3 กันยายน 2561 

 4. รองศาสตราจารย์ อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตังแต่วันที 30 ตุลาคม 2561 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ออนไลน์ ฉบับประจําวันท ี6  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2564  หน้า  มูลค่าข่าว  180,000.- 
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 5. รองศาสตราจารย์ เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตังแต่วันที 8 สิงหาคม 2562 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 รองศาสตราจารย์ศิริจิต สุทธจิตต์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขา 

วิชาจิตเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตังแต่วันที 26 ธันวาคม 2560 

 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

 1. รองศาสตราจารย์วาสนา สุขุมศิรชิาติ สังกัดคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ให้ดํารงตําแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ตังแต่วันที 23 พฤษภาคม 2561 

 2. รองศาสตราจารย์ปรนิทร์ ชัยวิสุทธางกูร สังกัดคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ให้ดํารงตําแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ตังแต่วันที 26 กันยายน 2561  

 3. รองศาสตราจารย์ฉัตรศร ีเดชะปญญา สังกัดคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ให้ดํารงตําแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสรรีวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ตังแต่วันที 26 กันยายน 2561 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1. รองศาสตราจารย์ชนิตรา ธุวจิตต์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตังแต่วันที 29 มิถุนายน 2561 

 2. รองศาสตราจารย์พูลชัย จรัสเจริญวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตังแต่

วันที 21 สิงหาคม 2561 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 1. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ เชวงกิจวณิช สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาญีปุน สังกัดคณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตังแต่วันที 12 กรกฎาคม 2561 

 2. รองศาสตราจารย์ภาคภูมิ เขียวละม้าย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตังแต่วันที 27 กันยายน 2561 

 3. รองศาสตราจารย์พรศิริ สิงหปรีชา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดาํรงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ใน

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตังแต่วันที 4 มีนาคม 2562 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 รองศาสตราจารย์ธวัชชัย แพชมัด สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ใน

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตังแต่วันที 3 กันยายน 2561 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 1. รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตังแต่วันที 29ตุลาคม 2561 

 2. รองศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง 

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตังแต่วันที 31 ตุลาคม 

2561 

 ประกาศ ณ วันที 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 ดอน ปรมัตถ์วินยั 

 รองนายกรัฐมนตรี 


