
คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงาน SDU Research Club
___________________________

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงาน SDU 
Research Club

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ (๗) และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การ
บริหารการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฯ ดังน้ี

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ประธานกรรมการ
๒. ดร.จิราพร รอดพ่วง กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เน้ืออ่อน ขรัวทองเขียว กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์ กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล ชื่นสําราญ กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอนงค์ ศรีสําอางค์ กรรมการ
๙. ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล กรรมการ
๑๐. ดร.สุชาดา คุ้มสลุด กรรมการ
๑๑. นายฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง กรรมการ
๑๒. นางสาวศศนันทน์ บุญยะวนิช กรรมการ
๑๓. นางสาวณิชาภัส ต้ังบวรพิมล กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นายกริชาพัสน์ ช่ืนแสงจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวปาณิสรา อยู่สกุล ผู้ช่วยเลขานุการ



- ๒ -

ให้คณะอนุกรรมการ ฯ มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี
๑. วางแผน ประสาน กํากับ ติดตาม การดําเนินการจัดกิจกรรม SDU Research Club
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการ ฯ เบิกเบี้ยประชุมได้โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ

เบิกจากเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

22 มี.ค. 62  เวลา 11:50:32  Non-PKI Server Sign
Signature Code : MwAxA-DAAMQ-A2ADE-ARQAw



คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๕๓๗๑/๒๕๖๒

เรื่อง แก้ไขคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงาน SDU Research Club
___________________________

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๒ เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน SDU Research Club สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ (๗) และ 
ข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบมติท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหารการวิจัยในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อทําหน้าท่ีวางแผน 
ประสาน กํากับ ติดตาม การดําเนินการจัดกิจกรรม SDU Research Club และปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบ
หมาย โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๑๕ ราย น้ัน

เน่ืองจาก มีความจําเป็นต้องแก้ไขคําสั่ง มหาวิทยาลัยจึงให้แก้ไขคําส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการ
ขับเคล่ือนการดําเนินงาน SDU Research Club ดังน้ี

ลําดับที่ ๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอนงค์ ศรีสําอางค์ (กรรมการ) แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สมศักด์ิ เจริญพูล (กรรมการ) 

ลําดับท่ี ๑๒ นางสาวศศนันท์ บุญยะวนิช (กรรมการ) แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภริมา วินิธาสถิตย์กุล 
(กรรมการ) 

นอกน้ัน คงไว้ตามเดิม 

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน



ดุสิต
25 ธ.ค. 62  เวลา 14:49:26  Non-PKI Server Sign
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คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ท่ี      ๔๓๙๗/๒๕๖๓

เร่ือง   แกไขคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคล่ือนการดําเนินงาน SDU Research Club

___________________________

              ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน SDU Research Club  ส่ัง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ (๗) และ ขอ

๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารการวิจัยในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อทําหนาที่วางแผน ประสาน กํากับ

ติดตาม การดําเนินการจัดกิจกรรม SDU Research Club  และปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีคณะ

อนุกรรมการฯ จํานวน ๑๕ ราย น้ัน             

             เน่ืองจาก มีความจําเปนตองแกไขคําสั่ง  มหาวิทยาลัยจึงใหแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับ

เคลื่อนการดําเนินงาน SDU Research Club ดังนี้

                         ลําดับท่ี  ๗   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล ชื่นสําราญ (กรรมการ) แกไขเปน ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ปญญภัสก ปนเเกว  (กรรมการ)          

              นอกน้ัน คงไวตามเดิม

 

 
 
   สั่ง ณ  วันที่   ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓

  (รองศาสตราจารย ดร.ชนะศึก นิชานนท)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต
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คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ท่ี      ๑๑๖๗/๒๕๖๔

เร่ือง   แกไขคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการขับเคล่ือนการดําเนินงาน SDU Research Club

___________________________

               ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน SDU Research Club  ส่ัง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ (๗) และ ขอ

๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารการวิจัยในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อทําหนาที่วางแผน ประสาน กํากับ

ติดตาม การดําเนินการจัดกิจกรรม SDU Research Club  และปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีคณะ

อนุกรรมการฯ จํานวน ๑๕ ราย น้ัน             

             เน่ืองจาก มีความจําเปนตองแกไขคําสั่ง  มหาวิทยาลัยจึงใหแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับ

เคลื่อนการดําเนินงาน SDU Research Club ดังนี้

             ลําดับท่ี  ๖  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพมาดา วิชาศิลป (กรรมการ) แกไขเปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรา

นุช โสภา  (กรรมการ)         

              นอกน้ัน คงไวตามเดิม

 

 
 
   สั่ง ณ  วันที่   ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔

  (รองศาสตราจารย ดร.ชนะศึก นิชานนท)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต
05เม.ย.64  เวลา 12:58:13  Non-PKI Server Sign
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คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ท่ี      ๒๔๐๐/๒๕๖๔

เร่ือง   แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน SDU Research Club (เพิ่มเติม)

___________________________

                   ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อน

การดําเนินงาน SDU Research Club  ส่ัง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ (๗) และ

ขอ ๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบมติที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหารการวิจัยในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อทําหนาที่วางแผน

ประสาน กํากับ ติดตาม การดําเนินการจัดกิจกรรม SDU Research Club และปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบ

หมาย โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๑๕ ราย นั้น                

                                     เพ่ือใหการดําเนินงานเครือขายการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนไปดวยความเรียบรอย

มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน  SDU Research Club (เพิ่มเติม) ดังราย

นามตอไปน้ี

                        รองศาสตราจารย ดร.รุงนภา             ตั้งจิตรเจริญกุล             กรรมการ

                       ใหคณะอนุกรรมการฯ เบิกเบ้ียประชุมได โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเบิกจาย

จากเงินรายไดของสถาบันวิจัยและพัฒนา

            

                         ท้ังน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 
 
   สั่ง ณ  วันท่ี   ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

  (รองศาสตราจารย ดร.ชนะศึก นิชานนท)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต
22ก.ค.64  เวลา 13:23:08  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RgA2A-DEAMw-A3AEU-ARAA5


