
คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่ ๘๐๘/๒๕๖๒

เร่ือง แตงต้ังคณะอนุกรรมการประสานงานดานการวิจัย

___________________________

เพื่อใหการประสานงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจ

ตามความในขอ ๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบกับมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจึงแตงต้ังคณะ

อนุกรรมการประสานงานดานการวิจัย ดังรายนามตอไปน้ี

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุธยา อยูเย็น ประธานกรรมการ

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพัสนันท เดชประสิทธิโชค กรรมการ

๓. ดร.จิราพร รอดพวง กรรมการ

๔. รองศาสตราจารย ดร.เน้ือออน ขรัวทองเขียว กรรมการ

๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงนภา ตั้งจิตรเจริญกุล กรรมการ

๖.. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล ชื่นสําราญ กรรมการ

๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพมาดา วิชาศิลป กรรมการ

๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวินท เขมะพันธุมนัส กรรมการ

๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนารัตน ศรีแสง กรรมการ

๑๐.      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกอนงค    ศรีสําอางค กรรมการ

๑๑. วาท่ีรอยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศนกร กรรมการ

๑๒. ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล กรรมการ

๑๓. ดร.สุชาดา คุมสลุด กรรมการ

๑๔. ดร.เพ็ญพักตร ภูศิลป กรรมการ

๑๕. ดร.อนุชิต แสงทอง กรรมการ

๑๖. นายสุกฤษฎ์ิ วงแวงนอย กรรมการ

๑๗. นายสิทธา พงษศักด์ิ กรรมการ

๑๘. นายฤทธิพันธ รุงเรือง กรรมการ

๑๙. นายณัฐวุฒิ ตันมณี กรรมการ

๒๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศานาถ มั่งศิริ กรรมการ

๒๑. นางบุษบา เนกขัม เลขานุการ



ใหคณะอนุกรรมการประสานงานดานการวิจัย มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี

(๑) เปนผูประสานงานดานขอมูลการวิจัยของคณะ/หนวยงาน

(๒) นําเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากคณะ หนวยงานเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการงาน

วิจัย

(๓) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามนโยบายและยุทธศาสตรดานการวิจัยที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริหารการวิจัย

และใหคณะอนุกรรมการฯ เบิกเบ้ียประชุมอนุกรรมการได ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเบิกจายจาก

เงินรายไดของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป

๒๒. นางสาวปาณิสรา อยูสกุล ผูชวยเลขานุการ

ส่ัง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.  ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย ดร.ชนะศึก นิชานนท)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต
25 ก.พ. 62  เวลา 14:10:06  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RAAyA-DAAQg-AzAEM-ANgAw



คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่ ๓๑๕๒/๒๕๖๒

เร่ือง แตงต้ังคณะอนุกรรมการประสานงานดานการวิจัย (เพิ่มเติม)

___________________________

เพื่อใหการประสานงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจ

ตามความในขอ ๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบมติการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจึงแตงต้ังคณะ

อนุกรรมการประสานงานดานการวิจัย (เพิ่มเติม) ดังรายนามตอไปน้ี

ใหคณะอนุกรรมการประสานงานดานการวิจัย มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี

(๑) เปนผูประสานงานดานขอมูลการวิจัยของคณะ/หนวยงาน

(๒) นําเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากคณะ หนวยงานเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการงานวิจัย

(๓) ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามนโยบายและยุทธศาสตรดานการวิจัยท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริหารการวิจัย

ใหคณะอนุกรรมการฯ เบิกเบี้ยประชุมได โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเบิกจายจากเงิน

รายไดของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป

นายครรชิต อนุกูล กรรมการ

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย ดร.ชนะศึก นิชานนท)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25 ก.ค. 62  เวลา 16:01:03  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RQBEA-EUAQg-AzAEE-ANwBG



คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๕๐๐๒/๒๕๖๒

เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานดานการวิจัย (เพิ่มเติม)
___________________________

เพ่ือใหการประสานงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตาม
ความในขอ ๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การบริหารการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารการวิจัยคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจึงแตงต้ังคณะอนุกรรม
การประสานงานดานการวิจัย (เพิ่มเติม) ดังรายนามตอไปน้ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ เจริญพูล กรรมการ

ใหคณะอนุกรรมการประสานงานดานการวิจัย มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี
             (๑) เปนผูประสานงานดานขอมูลการวิจัยของคณะ/หนวยงาน
             (๒) นําเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากคณะ หนวยงานเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการงาน
วิจัย
             (๓) ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามนโยบายและยุทธศาสตรดานการวิจัยท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหารการวิจัย

ใหคณะอนุกรรมการฯ เบิกเบ้ียประชุมได โดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และเบิกจายจากเงิน
รายไดของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป



สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย ดร.ชนะศึก นิชานนท)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต
21พ.ย.62   เวลา 15:35:20  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgAzA-DUANw-BGADA-AMQA3
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