
รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการบรรยาย 

เร่ือง “การพฒันาแผนงานวจัิย/ชุดโครงการวจัิยระดับสถาบันเพือ่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” 
วนัองัคารที ่27 สิงหาคม 2562  เวลา 8.30 -12.00 น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานบริหารการวจัิย นวตักรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวทิยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ นครปฐม 

อนุกรรมการเครือข่ายวจิยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุกญัญา รัตนทบัทิมทอง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.พนอเน่ือง  สุทศัน์ ณ อยธุยา มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

3. อาจารย ์ดร.อภิเทพ แซ่โคว้ มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 

4. อาจารย ์ดร.สันติ ไทยยนืวงษ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
5. อาจารย ์ดร.ดร.ประกอบ ชาติภุกต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

6. ผูช่้วยศาสตราจารยณ์ฐั จนัทค์รบ มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

7. อาจารย ์ดร.คทัลียา ฤกษพ์ิไชย วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 
นกัวจิยัมหาวทิยาลยัภายในเครือข่ายวจิยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

8. อาจารย ์ดร.ชลทิพย ์ทิพยแ์กว้ มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
9. อาจารยอ์มัพิรา พรหมศรี มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

10. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ศิิษฐ ์ลีลาผาติกุล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

11. ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมา สิริรัณยานนท ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หงษศิ์ริ ภิยโยดิลกชยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
13. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คณาวฒิุ เจียมวฒันพงศ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

14. อาจารยย์ภุาวรรณ ดวงอินตา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

15. อาจารยว์ลิาวณัย ์ นวลศรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

16. อาจารยว์ลิาวณัย ์วิเศษวชัร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
17. อาจารยป่ิ์นอนงค ์ธนิกกุล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

18. อาจารย ์ดร.ติณณภพ แพงผม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

19. อาจารย ์ดร.ชลภสัสรณ์  บินอิฐรอฮีม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

20. อาจารย ์ดร.จิตกว ีกระจ่างเมฆ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
21. อาจารย ์ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

22. อาจารย ์ดร.จารุพฒัน์ กาญจนรงค์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 



23. อาจารย ์ดร.ปริษฐา ถนอมเวช มหาวทิยาลยัธนบุรี 
24. นายปรเมศวร์  พงศก์รกมัพล มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

25. อาจารยณ์ัฐกาญ ธีรบวรกุล มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

26. รองศาสตราจารย ์ดร.พงษน์าถ นาถวรานนัต์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

27. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ารี  ผสานสินธุวงศ ์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
28. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกียรติขร  โสภณาภรณ์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

29. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นนทณ์ธี  ดุลยทวสิีทธ์ิ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

30. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จินดา  ยนืยงชยัวฒัน์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

31. อาจารยส์รสินธ์ุ  ฉายสินสอน มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
32. อาจารยส์รัญพทัธ์ เอ๊ียวเจริญ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

33. อาจารย ์ดร.นีรนุช เน่ืองวงั มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น 

34. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อมอร. ไมตรีจิตร์ มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์

35. รองศาสตราจารยเ์สน่ห์. ไมตรีจิตร์ มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์
36. อาจารย ์ดร.เชษฐภ์ณฏั ลีลาศรีสิริ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

37. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สญชยั ลบแยม้ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

38. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษยา อภิชยัเสถียรโชติ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

39. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชูศกัด์ิ พรสิงห์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

40. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จุฑาทิพย ์จนัทร์ลุน 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

41. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒันา พฤกษะศรี 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

42. รองศาสตราจารย ์ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

43. รองศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ อคัรมงคลพร มหาวทิยาลยัศิลปากร 

44. รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็พรรณ เวชวทิยาขลงั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

45. อาจารย ์ดร.ณิชนนัทน์ สิรสุนทร มหาวทิยาลยัศิลปากร 
46. อาจารย ์ดร.กุลทศัน์ สุวฒัน์พิพฒัน์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

47. อาจารย ์ดร.พิเชษฐ   ศรีบุญยงค ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

48. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วจิิตรา เจริญพงศ ์ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

49. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณี จริยะพร วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 
50. อาจารย ์ดร.ธีระพงศ.์ บุศรากลู วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 



51. อาจารย ์ดร.วรชยั วภิูอุปรโคตร วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 
52. อาจารยจ์รวยพร นิลโบราณ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

53. อาจารยธ์ชัภรณ์ ศรีเมือง วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

54. อาจารยริ์ณรณีญ ์เสนียว์าสน์ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

55. อาจารยสุ์นิสา  พิมมานสั วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 
56. อาจารยสุ์ภาวดี สมศรี วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

57. อาจารยอ์นนัต ์มณีรัตน์ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

58. อาจารยอิ์นจิรา  นิยมธูร วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

59. อาจารย ์ดร.ชานนท ์ บุญมีพิพิธ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

หมายเหตุ :   ขอ้มูล ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม  2562  

  ขอใหเ้ขา้ร่วมโครงการตามก าหนดการท่ีแนบมาพร้อมน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



************************************************************************* 

ก าหนดการ 
โครงการบรรยาย  

เร่ือง “การพฒันาแผนงานวจัิย/ชุดโครงการวจัิยระดับสถาบันเพือ่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” 
วนัองัคารที ่27 สิงหาคม 2562  เวลา 8.30 -12.00 น. 

ณ ห้องประชุม ส านักงานบริหารการวจัิย นวตักรรมและการสร้างสรรค์  
มหาวทิยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ นครปฐม 

 
08.30 – 9.00 น.          ลงทะเบียน และกล่าวตอ้นรับ  โดย ศาสตราจารย ์ดร.พรศกัด์ิ  ศรีอมรศกัด์ิ 
09.00 – 12.00 น.         การบรรยาย เร่ือง “การพฒันาแผนงานวจิยั/ชุดโครงการวจิยัระดบัสถาบนั 

เพื่อตอบโจทยย์ทุธศาสตร์ชาติ”  
                                โดย ศาสตราจารย ์ดร.ธีระพล ศรีชนะ  

ผูอ้  านวยการส านกัวิจยัและพฒันา   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
และการตอบขอ้ซกัถาม 

 
หมายเหตุ    - ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  - รับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม เวลา 10.30 น.  
  - รับประทานอาหารกลางวนั  เวลา 12.00 น. 
   -  เน่ืองจากมีการจดังานทบัแกว้วชิาการคร้ังท่ี 6 ณ มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  
     ในวนัท่ี 26 – 28  สิงหาคม 2562  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถจอดรถได ้ณ บริเวณสนามฟุตบอล  
     ริมสระแกว้ หรือ บริเวณประตูเหนือวงั  

************************************************************************** 

 
 


