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คณะกรรมการประจาํสถาบนัวจิยัและพฒันาแหง่ มก. 
 

ลาํดบั ชือ่ - สกลุ ตาํแหนง่ หนว่ยงาน 

1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ศรปราชญ ์ธไนศวรรยางกรู ทีป่รกึษา
ประธาน 

รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิย 
สถาบนัวจัิยและพัฒนาแหง่ มก. 

2.  รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั สวุรรณสชิณน ์ ประธาน สถาบนัวจัิยและพัฒนาแหง่ มก. 

3.  รองศาสตราจารย ์ ดร.วจิารณ์ วชิชกุจิ กรรมการ คณะเกษตร 

4.  ดร. พลวฒัน ์เลศิกลุวฒัน ์ กรรมการ คณะบรหิารธรุกจิ 

5.  รองศาสตราจารย ์ดร.สภุาวด ีพุม่พวง กรรมการ คณะประมง 

6.  รองศาสตราจารย ์ดร.วภิาวรรณ  อยูเ่ย็น กรรมการ คณะมนุษยศาสตร ์

7.  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ดร.กอบศกัดิ ์วนัธงไชย กรรมการ คณะวนศาสตร ์

8.  รองศาสตราจารย ์ดร.อรพนิท ์ เจยีรถาวร กรรมการ คณะวทิยาศาสตร ์

9.  รองศาสตราจารย ์ ดร.ไพศาล  คงคาฉุยฉาย กรรมการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์

10.  ดร.แตงออ่น พรหมม ิ กรรมการ คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์

11.  ดร.พกิลุ   เอกวรางกรู กรรมการ คณะศกึษาศาสตร ์

12.  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กมัปนาท  เพ็ญสภุา กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร ์

13.  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ดร.โสวตัร ี    ณ  ถลาง กรรมการ คณะสงัคมศาสตร ์

14.  รองศาสตราจารย ์  น.สพ.ดร. นรศิ  เต็งชยัศร ี
 กรรมการ คณะสตัวแพทยศาสตร ์

15.  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ดร.น้ําฝน  ลําดบัวงศ ์   
 กรรมการ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

16.  รองศาสตราจารย ์ ดร.สมหวงั   ขนัตยานุวงศ ์ กรรมการ บณัฑติวทิยาลยั 

17.  ดร.เกศศณีิ  ตระกลูทวิากร กรรมการ สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติภณัฑอ์าหาร 

18.  ดร.พลิาณี  ไวถนอมสตัย ์ กรรมการ สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 

19.  อาจารยก์ติต ิสมิศริวิงษ์ กรรมการ สํานักสง่เสรมิและฝึกอบรม 

20.  ดร. อารยี ์ ธญักจิจานุกจิ กรรมการ สํานักหอสมดุ 

21.  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชวลติ ศรสีถาพรพัฒน ์ กรรมการ สํานักบรกิารคอมพวิเตอร ์

22.  อาจารย ์ อรไท  ผลด ี กรรมการ สํานักพพิธิภณัฑแ์ละวฒันธรรมการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
 

ลาํดบั ชือ่ - สกลุ ตาํแหนง่ หนว่ยงาน 

1.  รองศาสตราจารย ์น.สพ.ดร.ทวศีกัดิ ์ สง่เสรมิ กรรมการ ผูท้รงคณุวฒุภิายใน มก.   
(ภาควชิาปรสติวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร)์ 

2.  ศาสตราจารย ์ นวลจันทร ์ ทัศนชยักลุ กรรมการ 
ผูท้รงคณุวฒุภิายใน มก.  
(ภาควชิารัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร ์
คณะสงัคมศาสตร)์ 

3.  ศาสตราจารย ์ ดร.จํารัส  ลิม้ตระกลู กรรมการ 
ผูท้รงคณุวฒุภิายใน มก.   
(ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร/์ 
ศนูยน์าโนเทคโนโลย ีมก.) 

 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

ลาํดบั ชือ่ - สกลุ ตาํแหนง่ หนว่ยงาน 

1.  ศาสตราจารย ์ดร. กฤษฎา  สมัพันธารักษ์ กรรมการ ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก (ขา้ราชการบํานาญ) 

2.  รองศาสตราจารย ์ ดร.พรีเดช   ทองอําไพ 
 กรรมการ ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก  (สวก.) 

3.  ดร. ศริาวธุ กลิน่บหุงา กรรมการ 
ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก   
(ศนูยพั์นธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ
แหง่ชาต)ิ 

4.  ศาสตราจารย ์ดร.รังสติ  สวุรรณมรรคา กรรมการ ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก  (ทีป่รกึษา) 

5.  รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร  อศิวลิานนท ์ กรรมการ ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก   
(สถาบนัคลงัสมองของชาต)ิ 

6.  รองศาสตราจารย ์ดร.จันทรจ์รัส เรีย่วเดชะ กรรมการ ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก(สกว.) 

7.  รองศาสตราจารย ์ ดร.บญุเรยีง    ขจรศลิป์ 
 กรรมการ ผูท้รงคณุวฒุภิายนอก 
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เลขานุการคณะกรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 

ลาํดบั ชือ่ – สกลุ ตาํแหนง่ หนว่ยงาน 

1.  นางเพชรา  เปสลาพันธ ์ เลขานุการคณะกรรมการ สถาบนัวจัิยและพัฒนาแหง่  มก. 

2.  นางสาววนัเพ็ญ   นภาทวิาอํานวย ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการ สถาบนัวจัิยและพัฒนาแหง่  มก. 

3.  นางสาววาสนา    บวัจันทร ์
 ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการ สถาบนัวจัิยและพัฒนาแหง่  มก. 

4.  นางสาวสพุรรณจิ พลเสน ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการ สถาบนัวจัิยและพัฒนาแหง่  มก. 

5.  นางอจัฉราวรรณ คลอ้งชา้ง ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการ สถาบนัวจัิยและพัฒนาแหง่  มก. 

 
 
เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลําดบั ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
1.  นางสาวมาล ี สกลุนยิมพร หวัหนา้ฝ่ายสารสนเทศงานวจัิย 

2.  ดร.นงณพชร  คณุากร 
 หวัหนา้ฝ่ายเครือ่งมอืและวจัิยทางวทิยาศาสตร ์ 

3.  นางสาวสมพร มณีประสพสขุ หวัหนา้ฝ่ายเผยแพรง่านวจัิย 

 
 


