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คณะกรรมการคัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2561
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วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

............................................................................................................................. ............................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจติ กัลยา
มฤครัฐอินแปลง
ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย
สถิตย์พนาวงศ์
รองประธาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ
วรรณธนัง
กรรมการ
4. อาจารย์นพดล
ปรางค์ทอง
กรรมการ
5. อาจารย์ประพันธ์
แสงทองดี
กรรมการ
6. อาจารย์พชฏ
นรสิงห์
กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.เมธารัตน์
จันตะนี
กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์
มอนไธสง
กรรมการ
9. อาจารย์วิชชุลดา
ตันประเสริฐ
กรรมการ
10. นางสาวพรสวรรค์
คล้ายกัน
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอัจฉรา
วงษ์หา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ลาประชุม
1. อาจารย์ ดร.สุขรักษ์
แซ่เจี่ย
2. อาจารย์บริบูรณ์
ชอบทาดี
3. อาจารย์ฤดี
เสริมชยุต
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐ อินแปลง ประธานกล่ าวเปิดประชุม และแจ้งเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจาปี 2561 โดยอาศัยเกณฑ์เดิมของคณะกรรมการคัดเลือกและ
เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ที่มีการประชุมพิจารณาเมื่อปี 2560 ดังนี้ 1. นักวิจัยดีเด่น ประเภทได้รับรางวัลจาก
การนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. นั กวิ จั ย ดีเด่ น ประเภทผู้ มี ผ ลงานตีพิม พ์เ ผยแพร่ ในวารสารระดั บชาติแ ละนานาชาติ จานวนสู งสุ ดใน
มหาวิทยาลัย 3. นักวิจัยดีเด่น ประเภทมีบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ โดยประธานแจ้งว่าในครั้งนี้มีรายชื่อของประธานเป็นผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้รางวัลนักวิจัย
ดีเด่น ประจาปี 2561 ดังนั้นจึงขออนุญาตออกจากที่ประชุมและมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
เป็นประธานในการดาเนินการประชุมแทน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ เป็นประธานดาเนินการประชุมและกรรมการที่มีรายชื่อเป็น
ผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจาปี 2561 ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม เนื่องจาก
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง และอาจารย์ ดร.เมธารัตน์จันตะนี
โดยพิจารณาคัดเลือกจากนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นจากการนาเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ ในปี 2561 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายชื่อผู้เข้าเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจาปี 2561 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. นั ก วิ จั ย ดี เ ด่ น ประเภทได้ รั บ รางวั ล จากการน าเสนอผลงานวิ จั ย ในการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยรับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานพิธีเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในวาระครบรอบวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย 113 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 1 ท่าน
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
2. นั กวิจั ย ดีเด่น ประเภทผู้ มีผ ลงานวิจัยตีพิม พ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
จานวนสูงสุดในมหาวิทยาลัย โดยรับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานพิธีเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในวาระครบรอบ
วันสถาปนามหาวิทยาลัย 113 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ
2.1 อาจารย์ ดร.พิทยา
ใจคา
3. นักวิจัยดีเด่น ประเภทมีบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 โดยรับใบประกาศเกียรติคุณในงานพิธีเชิดชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในวาระครบรอบวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย 113 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 31 ท่าน
๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ
ธีระพันธ์เจริญ
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา
แก้วอนุชิต
๓.๔ อาจารย์ ดร.ประดินันท์
เอี่ยมสะอาด
๓.๕ อาจารย์ ดร.ภัททิรา
หอมหวล
๓.๖ อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์
วิริยะนานนท์
๓.๗ อาจารย์ ดร.พิทยา
ใจคา
๓.๘ อาจารย์ ดร.พิชิต
โชดก
๓.๙ อาจารย์อัมมันดา
ไชยกาญจน์
๓.๑๐ อาจารย์วิโรจน์
ยอดสวัสดิ์
๓.๑๑ อาจารย์ณัฐวุฒิ
จั่นทอง
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๓.๑๒ อาจารย์สายชล
๓.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา
๑.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ
๑.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์
๑.๑๖ อาจารย์ ดร.อภิชาติ
๑.๑๗ อาจารย์ ดร.นิพล
๑.๑๘ อาจารย์อัครวินท์
๑.๑๙ อาจารย์อิทธิเทพ
๑.๒๐ อาจารย์เพชรรุ่ง
๑.๒๑ อาจารย์ธัญญารัตน์
๑.๒๒ รองศาสตราจารย์ปราณี
๑.๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา
๑.๒๔ อาจารย์ ดร.เมธารัตน์
๑.๒๕ อาจารย์ชุติมา
๑.๒๖ อาจารย์ชเนตตี
๑.๒๗ อาจารย์ชุมพล
๑.๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์
๑.๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์
๑.๓๐ อาจารย์ศิริพล
๑.๓๑ อาจารย์รักษมน
มติที่ประชุม

สุขญาณกิจ
บุญสม
วรรณธนัง
นานรัมย์
พานสุวรรณ
แสงศรี
ศาสนพิทักษ์
หลีนวรัตน์
เทียนปิ๋วโรจน์
มะลาศรี
ตันประยูร
หล่อตระกูล
จันตะนี
นิ่มนวล
จาตุรนต์รัศมี
พืชพันธ์ไพศาล
ประมาน
เสมามอญ
แสนบุญส่ง
ยอดมิ่ง

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ที่ประชุมร่วมกันกาหนดรูปแบบของรางวัล ที่มอบให้นักวิจัยดีเด่น คือ 1) จัด ทาโล่รางวัล
แบบอะคิ ลิ ค 2) ใบประกาศนี ย บั ต รเป็ น แบบปกแนวนอนสี ส้ ม 3) เชิ ญ นั ก วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ให้ ใ ส่ สู ท
มหาวิทยาลัยฯ ถ่ายรูปเดี่ยว และจัดทาเล่มทาเนียบนักวิจัยดีเด่น ประจาปี 2561
5.2 ที่ป ระชุมให้ คณะกรรมการฯ พิจารณาเกณฑ์การคัดเลื อกนักวิจัยดีเด่นสาหรับไปรับ
รางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ระหว่าง
วันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อนามาพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไป
5.3 ที่ประชุมเสนอเรื่องการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นในปีถัดไป ควรมีการพิจารณาให้
รางวัลจากการประกวดนวัตกรรม หรือได้รับการรับรองการจดทรัพย์สินทางปัญญา

