
  

 

 

  

 

 
 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๖   
สิงหาคม  ๒๕๖๓  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมีมติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการด าเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๓  เรื่อง  การด าเนินการหลักสูตรประกาศนียบตัร  
(Non-Degree)  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  จ านวน  ๔  คน  ได้แก่   
      ๒.๑  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี   
      ๒.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย 
      ๒.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 
      ๒.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  จ านวนผู้ด ารงต าแหน่ง                
ทางวิชาการ  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
      ๓.๑  การค านวณร้อยละของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ         
ควรค านวณจากจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนผู้มี
คุณสมบัติยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
      ๓.๒  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญการขับเคลื่อนเรื่องการ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓   
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการด าเนินการทางวินัยของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ตามที่งานนิติการเสนอ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งนางปัทมาวดี  จีรังสวัสดิ์  
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ        
เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.) แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  (ก.บ.พ.)  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  เป็นคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  (ก.อ.ม.)  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
  ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา
จันทร์-ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์-อาทิตย์  ที่เรียนครบตามหลักสูตร
และมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  รวมจ านวนทั้งสิ้น      
๘๐  คน  ทั้งนี้  ระดับปริญญาตรี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก   ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๔  เมษายน  
๒๕๖๓  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  และวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓     
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๗  หลักสูตร  ดังนี้ 
         คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
         ๑๒.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
         ๑๒.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
         ๑๒.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
         คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
         ๑๒.๔  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการระบบสุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
         วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
         ๑๒.๕  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๓ 
วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๙๔ ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 



๒ 

  

 
         คณะครุศาสตร ์
         ๑๒.๖  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 
         ๑๒.๗  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  อาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่า
ร้อยละ  ๕๐  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๗  คน  ดังนี ้
         คณะวิทยาการจั ดการ  จ านวน  ๒  คน  ได้ แก่                               
รองศาสตราจารย์วรุณี  เชาวน์สุขุม  และอาจารย์ราชศักดิ์  สมยานนทนากุล 
         ศูนย์ภาษา  จ านวน  ๒  คน  ได้แก่  อาจารย์อนุพงศ์            
ทวยนาค  และอาจารย์วีรภา  พงษ์พานิช 
         งานวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  ๒  คน  ได้แก่  อาจารย์           
ดร.เจด็จ  คชฤทธิ์  และอาจารย์บุรินทร์  เพชรจ าเริญสุข   
         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สระแก้ว  จ านวน  ๑  คน  คือ  อาจารย์ ดร.มนัส  สายเสมา 
 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ให้หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  รับสมัครนักศึกษาได้ตามการตอบข้อหารือของกระทรวง           
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  หนังสือ  อว ๐๒๒๔.๓/
๖๙๑๕  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง  การเปิดด าเนินการในหลักสูตร
ระหว่างการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา   อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ    
   ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ให้ปิดหลักสูตรและปรับลด
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จากเดิม  ๕  คน  เหลือ           
๑  คน  โดยให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อพิจารณาต่อไป   
 ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับโครงสร้างของหลักสูตรให้
เป็นไปตามประกาศคุรุสภา  เรื่อง  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จ านวน  ๒  หลักสูตร  ดังนี ้
         ๑๖.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรม
การบริหารการศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
         ๑๖.๒  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรม
การบริหารการศึกษา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 ๑๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๗.๑  ควรปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร   
         ๑๗.๒  อาจารย์ในแต่ละหลักสูตรควรสร้างการรับรู้ต่อ
สาธารณะ  โดยการสร้างคลิปวีดิโอเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ผ่านเฟสบุ๊ค   
หรือออกยูทูป  สร้างตนเองให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเพื่อดึงดูดให้มีผู้สนใจ    
เข้ามาเรียน 
 
 

 
         ๑๗.๓  ควรคิดวิธีการที่จะท าให้มีผู้ เรียน  เช่น  สร้าง
เครือข่ายกับวิทยาลัยการอาชีพ  วิทยาลัยอาชีวะศึกษา  โรงงาน  หรือ
โรงเรียนต่าง ๆ   การสนับสนุนทุนการศึกษา  การมีเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา
แล้วมีงานรองรับ 
                 ๑๗.๔  ควรมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนทราบว่า
เมื่อเข้ามาเรียนแล้วในช่วง ปี ๑ ถึง ปี ๒  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนใน 
 สาขาวิชาที่ชอบได้  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีทางเลือก  และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะได้ช่วยกันดูแลหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของ
ผู้เรียน  จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรอีกทางหนึ่ง 
 ๑๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๔  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๘.๑  ควรปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร 
         ๑๘.๒  ควรทบทวนเรื่องการปรับลดจ านวนหน่วยกิต           
ของแต่ละรายวิชาให้มีความเหมาะสม  โดยค านึงถึงเนื้อหาในการจัดการเรียน
การสอน  และหลักการของการเรียนวิชากฎหมาย   
         ๑๘.๓  การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน  ต้องค านึงถึงการ
ให้ความรู้ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงไม่ให้เกิดผลเสียแก่ผู้มาขอค าปรึกษา 
         ๑๘.๔  ควรเพิ่มทักษะให้นักศึกษาสามารถเขียนหนังสือ
ราชการในการติดต่อประสานงานได้ 
         ๑๘.๕  ควรให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องคดีอาญาให้มากจะมี
ประโยชน์กับผู้ที่จะสอบคัดเลือกต ารวจ 
         ๑๘.๖  ควรมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
ชาวนา  เช่น  กฎหมายที่ดิน  กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาหรือการกู้เงิน  
และกฎหมายเรื่องอื่น ๆ   ที่ประชาชนคนยากจนสามารถมาขอค าปรึกษาได้  
เพื่อสนับสนุนเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 ๑๙. สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยใช้ผลงานชิ้นเดียวกัน  จ านวน  ๒  คน  ดังนี ้
         ๑๙.๑  แต่งตั้ง  อาจารย์วิลินดา  พงศ์ธราธิก  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะครุศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการศึกษา  (รหัส  ๖๕๐๑)  อนุสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  (รหัส  ๖๕๐๑๖๑)  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑   

        ๑๙.๒  แต่งตั้ง  อาจารย์คันธรส  ภวผล  พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  สังกัดคณะครุศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ในสาขาวิชาการศึกษา  (รหัส  ๖๕๐๑)  อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (รหัส 
๖๕๐๑๖๑)  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   
 ๒๐.  สภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  แต่งตั้งคณาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับรองศาสตราจารย์  จ านวน  ๓  คน  ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  ๗  คน    
 
 
 
 



๓ 

  

         ๒๐.๑  แต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา  ค าวชิระ
พิทักษ์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
(รหัส  ๙๑๕๖)  อนุสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  (รหัส  ๙๑๕๖๐๑)  ตั้งแต่
วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
         ๒๐.๒  แต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  พิชญกุล  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะครุศาสตร์  ให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการศึกษา  (รหัส  ๖๕๐๑)  ตั้งแต่วันที่  
๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
         ๒๐.๓  แต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะครุศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่ง   
รองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการศึกษา  (รหัส  ๖๕๐๑)  อนุสาขาวิชาสถิติ 
วิจัย การวัด และการประเมินผลทางการศึกษา  (รหัส ๖๕๐๑๐๑)  ตั้งแต่วันที่  
๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   
                ๒๐.๔  แต่งตั้ง  อาจารย์ชยพล  ใจสูงเนิน  พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  สังกัดคณะครุศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ในสาขาวิชาการศึกษา  (รหัส  ๖๕๐๑)  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
               ๒๐.๕  แต่งตั้ง  อาจารย์ ดร.นิติกร  อ่อนโยน  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะครุศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาการศึกษา  (รหัส  ๖๕๐๑)  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  
กันยายน  ๒๕๖๑   
         ๒๐.๖  แต่งตั้ง  อาจารย์วรนุช   สิปิยารักษ์  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ด ารง  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสังคมวิทยา  (รหัส  ๖๑๑๐)  ตั้งแต่
วันที่  ๑๗   เมษายน  ๒๕๖๓ 
                ๒๐.๗  แต่งตั้ง  อาจารย์ ดร.สมทรง  บรรจงธิติทานต์  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสังคมวิทยา  (รหัส  ๖๑๑๐)  ตั้งแต่
วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   
        ๒๐.๘  แต่งตั้ง  อาจารย์ปิยะ  สงวนสิน  พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสังคมวิทยา  (รหัส  ๖๑๑๐)  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  
มิถุนายน  ๒๕๖๓   
         ๒๐.๙  แต่งตั้ง  อาจารย์ ดร.ชนินทร  สวณภักดี  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสังคมวิทยา  (รหัส  ๖๑๑๐)            
อนุสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  (รหัส  ๖๑๑๐๐๖)  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  เมษายน  
๒๕๖๓   
         ๒๐.๑๐  แต่งตั้ง  อาจารย์ ดร.โกมล  จันทวงษ์  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดงานวิชาศึกษาทั่วไป  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสังคมวิทยา  (รหัส  ๖๑๑๐)  อนุสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน  (รหัส  ๖๑๑๐๐๖)  ตั้งแต่วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๓   
         ๒๐.๑๑  แต่งตั้ง  อาจารย์  ดร.อรวิกา  ศรีทอง  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  (รหัส  ๑๘๐๗)  
ตั้งแต่วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒   
แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

  

   ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.             
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓  อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติมอบโล่รางวัลนักวิจัย
ดีเด่น  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย  จ านวน  ๑๔  คน  ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจ าคณะ  แบ่งเป็น  ๒  ประเภท  ได้แก่  นักวิจัย
ดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และนักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ดังนี้  นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่  
จ านวน  ๗  คน  ได้แก่  ผศ.ดร.วีระวัฒน์  อุ่นเสน่หา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  สวัสดี  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  อ.กุลชาติ  พันธุวรกุล  
คณะครุศาสตร์  รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา  คณะวิทยาการจัดการ  รศ.ดร.ศรีน้อย  ชุ่มค า  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ผศ.ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  
และ ผศ.ดร.ไททัศน์  มาลา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  ๗  คน  ดังนี้  อ.นิธิพนธ์  น้อยเผ่า  คณะวิทยาศาสตร์           
และเทคโนโลยี  อ.ดร.ผมหอม  เชิดโกทา  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม  คณะครุศาสตร์  ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล  คณะวิทยาการจัดการ  
ผศ.วัฒนี  บุญวิทยา   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  และ ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 


