
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
ที่   838/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำร SDU Research Club ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
--- 
-- 

 โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีค ำสั่งเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร SDU Research Club เพ่ือต้องกำรยกระดับเครือข่ำยกำร
วิจัยภำยในมหำวิทยำลัยให้มีลักษณะบูรณำกำรข้ำมศำสตร์ระหว่ำงกันมำกขึ้น จึงได้จัดตั้ง “SDU Research Club” เพ่ือเป็น
เวทีกำรรวมตัวกันของนักวิจัยภำยในมหำวิทยำลัยสวนดุสิตให้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ำมศำสตร์ข้ำมสำขำร่วมกันภำยใต้
จุดเน้นด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ๕ ด้ำน ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภำพ 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๒(๑) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสวนดุสิต พ ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๑๔ แห่ง
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วย กำรบริหำรกำรวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนต่ำง ๆ โดยมีรำยนำม ดังนี ้
 

๑. ที่ปรึกษำ    
 (๑) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดสุิต 
 (๒) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชนะศึก นิชำนนท์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 
 อ ำนำจหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำและแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพสูงสุด 
     

๒. คณะท ำงำนอ ำนวยกำร    
 (๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุธยำ   อยู่เย็น ประธำนกรรมกำร  
 (๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จริำพร   รอดพ่วง รองประธำนกรรมกำร  
 (๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรพสันันท์  เดชประสิทธิโชค กรรมกำร  
 (๔) ดร.สุชยำ  เกียรติประจักษ ์ กรรมกำร  
 (๕) นำงสำวณยดำ ทองศรี กรรมกำร  
 (๖) นำงสำวปำณสิรำ อยู่สกุล กรรมกำร  
 (๗) นำงสำวณิชำภสั  ตั้งบวรพิมล  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 (๘) นำยกริชำพัสน์  ช่ืนแสงจันทร์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 อ ำนำจหน้ำที ่วำงแผน ประสำน ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรจัดกจิกรรม SDU Research Club ใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุดและ

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
     

๓. คณะท ำงำนด ำเนินงำน    
 ๓.๑ กำรศึกษำปฐมวัยแบบพหุวิทยำกำร 
 (๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วีณัฐ  สกุลหอม คณะครุศำสตร ์ ที่ปรึกษำ 
 (๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำภำศิริ  สุวรรณำนนท์  บัณฑิตวิทยำลัย   ที่ปรึกษำ 
 (๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภริมำ  วินิธำสถิตย์กลุ คณะครุศำสตร ์ ประธำน 
 (๔) รองศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งนภำ  ตั้งจิตรเจริญกลุ  บัณฑิตวิทยำลัย รองประธำน 
 (๕) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประภำวรรณ สมุทรเผ่ำจินดำ คณะครุศำสตร ์ กรรมกำร 
 (๖) ดร.พรชุลี  ลังกำ คณะครุศำสตร ์ กรรมกำร 
 (๗) ดร.เอื้ออำรี  จันทร คณะครุศำสตร ์ กรรมกำร 
 (๘) อำจำรย์อัครวัฒน์  วงศ์ฐิติคุณ คณะครุศำสตร ์ กรรมกำร 
 (๙) นำงสำวธนำภำ  ง้ิวทอง  สถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (๑๐) นำยสุรัช จ้ำงประเสริฐ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 



     
 ๓.๒ อำหำรบนรำกฐำนแห่งควำมเช่ียวชำญด้วยกำรปฏิบัต ิ
 (๑) ว่ำท่ีร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์  แสงรุ่งเรือง โรงเรียนกำรเรือน ที่ปรึกษำ 
 (๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิตินำถ  สุคนเขตร ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ที่ปรึกษำ 
 (๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญภัสก์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนกำรเรือน ประธำน 
 (๔) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐบดี  วิริยำวัฒน ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี รองประธำน 
 (๕) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิตำ  ฟูเผ่ำ โรงเรียนกำรเรือน กรรมกำร 

 (๖) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรนุช  ฉำยศิริโชต ิ โรงเรียนกำรเรือน กรรมกำร 

 (๗) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปฏญิญำ สุขวงศ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี กรรมกำร 

 (๘) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยศพร  พลำยโถ โรงเรียนกำรเรือน กรรมกำร 

 (๙) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรำภรณ์  วิทยำภรณ์  โรงเรียนกำรเรือน กรรมกำร 

 (๑๐) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ  พิชัยยงค์วงศ์ดี โรงเรียนกำรเรือน กรรมกำร 

 (๑๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มนฤทัย ศรีทองเกิด โรงเรียนกำรเรือน กรรมกำร 

 (๑๒) นำงสำวพีรดำ  พงษ์ทอง  สถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (๑๓) นำยสรำนันต์  สงวนสัตย์  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     
 ๓.๓ กำรพยำบำลและสุขภำวะส ำหรับเด็กและผู้สูงวัย 
 (๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรีสุดำ  วงศ์วิเศษกุล คณะพยำบำลศำสตร ์ ที่ปรึกษำ 
 (๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิตินำถ  สุคนเขตร ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ที่ปรึกษำ 
 (๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงเนตร  ธรรมกลุ  คณะพยำบำลศำสตร ์ ประธำน 
 (๔) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฤทธิพันธ์  รุ่งเรือง  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี รองประธำน 
 (๕) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พุทธิธร  แสงรุ่งเรือง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี กรรมกำร 
 (๖) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรนุช  ชูศรี คณะพยำบำลศำสตร ์ กรรมกำร 
 (๗) นำงสำวนงนุช รุ่งสว่ำง สถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (๘) นำยทวีวัฒน ์ พูลสวัสดิ ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     
 ๓.๔ อุตสำหกรรมบริกำรด้วยมำตรฐำนระดับสำกล 
 (๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพ์มำดำ  วิชำศิลป์  โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร ที่ปรึกษำ 
 (๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรยีนนัท์  ประยรูศักดิ ์ คณะวิทยำกำรจัดกำร ที่ปรึกษำ 
 (๓) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จริำนชุ  โสภำ โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร ประธำน 
 (๔) ดร.สุชำดำ  คุ้มสลุด  คณะวิทยำกำรจัดกำร รองประธำน 
 (๕) รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณ ี สวนเพลง  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี กรรมกำร 
 (๖) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ถิรพร  แสงพิรุณ โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร กรรมกำร 
 (๗) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังค์รสิำ  แสงจ ำนงค์ โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร กรรมกำร 
 (๘) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์น้ ำผึ้ง  ไขว้พันธุ ์ คณะวิทยำกำรจัดกำร กรรมกำร 
 (๙) นำงสำวณิชำภสั  ตั้งบวรพิมล  สถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (๑๐) นำยกริชำพัสน์  ช่ืนแสงจันทร์  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     
 ๓.๕ กำรสร้ำงคุณคำ่ของมหำวิทยำลัยสวนดุสติ 
 (๑) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลำกิจไพศำล คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ ที่ปรึกษำ 
 (๒) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนภัทร  ปัจฉิมม ์ โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง ที่ปรึกษำ    
 (๓) รองศำสตรำจำรย์ ดร.เนื้ออ่อน  ขรัวทองเขียว คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ ประธำน 
 (๔) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์  เจริญพลู โรงเรียนกฏหมำยและกำรเมือง รองประธำน 



 (๕) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จริำพร รอดพ่วง สถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำร 
 (๖) นำงสำวธีรดำ  บุญยศ โรงเรียนกฏหมำยและกำรเมือง กรรมกำร 
 (๗) นำยวิชญำ  ติยะพงษ์ประพันธ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (๘) นำงสำวชลำกร  อยู่คเชนทร ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     
 อ ำนำจหน้ำที ่    
 ๑. ระดมควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำโจทย์วิจัยตำมจุดเน้นด้ำนกำรวิจยัและนวัตกรรม มหำวิทยำลยัสวนดสุิต 
 ๒. วำงแผน ประสำน ก ำกับ ตดิตำมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม SDU Research Club ของแต่ละคลบัให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและ

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๓. หน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีไดร้ับมอบหมำย 
  
 ทั้งนี้ ให้เริ่มปฏิบัติงำนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
 
 

                                         สั่ง ณ  วันที่   ๑๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

  

 
 
 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชนะศึก นิชำนนท์) 
รองอธิกำรบดี ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย 

สวนดุสิต 
10มี.ค.65  เวลำ 17:07:47  Non-PKI Server Sign 

Signature Code : QwA3A-EMANg-A2AEI-AQQA0 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


