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กําหนดการโครงการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

ณ หองประชุมรวงผึ้ง (500 ที่นั่ง) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร

เวลา 09.30-10.00 น. บุคลากรลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / พร้อมรับอาหารว่าง  
ณ ห้องประชุมรวงผ้ึง (500 ท่ีนั่ง) 

เวลา 10.00 - 10.15 น. คณบดีกล่าวเปิดโครงการ 
เวลา 10.15 – 11.00 น. คณบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับบุคลากรท่ีได้รับการยกย่อง  

ประจําปีงบประมาณ 2564 และศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2565 ดังน้ี 
1. บุคลากรท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ/ที่สูงข้ึน

ลําดับ ช่ือ-สกุล สังกัด ได้รับการแต่งตั้ง สาขาวิชา 
1 รศ.ดร.ชวลิต  บุญปก ภาควิชาคณิตศาสตร์ รองศาสตราจารย์ โทโพโลยี 
2 รศ.ดร.จิตรลดา  วิชาผง ภาควิชาเคมี รองศาสตราจารย์ เคมีวิเคราะห์ 
3 รศ.ดร.หทัยทิพย์  อุดชาชน ภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์ ธรณีวิทยา 
4 รศ.ดร.ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ ภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์ ชีววิทยา 
5 รศ.ดร.เจษฎา  จุรีมาศ ภาควิชาฟิสิกส์ รองศาสตราจารย์ ฟิสิกส์ 
6 รศ.ดร.วรนันต์  นาคบรรพต ภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์ ชีววิทยา 
7 รศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์  เศวตนลินทล ภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์ ชีววิทยา 
8 รศ.ดร.บังอร  กองอิ้ม ภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์ ชีววิทยา 
9 รศ.ดร.ธนา  ยีรัมย์ ภาควิชาฟิสิกส์ รองศาสตราจารย์ ดาราศาสตร์ 
10 รศ.ดร.อรอุมา  แก้วกล้า ภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา 
11 รศ.ดร.ปิยะเนตร  จันทร์ถิระติกุล ภาควิชาเคมี รองศาสตราจารย์ เคมีวิเคราะห์ 
12 รศ.ดร.ปิยะพร  แสนสุข ภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์ ชีววิทยา 
13 รศ.ดร.คมศร  เลาห์ประเสริฐ ภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์ สัตววิทยา 
14 รศ.ดร.ปวีณา  เหลากูล ภาควิชาฟิสิกส์ รองศาสตราจารย์ ฟิสิกส์ 
15 ผศ.ดร.อนุวัฒน์  วันทอง ภาควิชาชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ชีววิทยา 
16 ผศ.ดร.อุทุมพร  ดีศรี ภาควิชาชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ชีววิทยา 
17 ผศ.ดร.นุชสุภา  สุนทมาลา ภาควิชาชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา 
18 ผศ.ดร.ฉลองชัย  กล้าณรงค์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์/การประมาณ

และการขยาย 
19 ผศ.ดร.กมลฉัตร  ตราชู ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
20 ผศ.ดร.เอื้ออาทร  ราชจันทร์ ภาควิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมีอินทรีย์/เคมีผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ 
21 ผศ.ดร.วรุจน์  นาคเสน ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์/พีชคณิต
22 ผศ.ดร.อรสา  อินทร์น้อย ภาควิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมีวิเคราะห์ 
23 ผศ.ดร.โรจนี  หอมชาลี ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิติศาสตร์ 
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2. บุคลากรที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 

ลําดับ ช่ือ-สกุล สังกัด ตําแหน่งท่ีรับการแต่งต้ัง 
1 อ.โรจนี  หอมชาลี ภาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
2 นายสุรัตน์  เวชรัตนเชษฐ์ สนง.เลขานุการ ประธานสภาคณาจารย์ คนท่ี 2 

 

3. บุคลากรที่ได้รับรางวัล 

ลําดับ ช่ือ-สกุล สังกัด รางวัลท่ีได้รับ 
1 รศ.ดร.ปิยภัทร  บุษบาบดินทร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม 
2 อาจารย์ ดร.เอกพจน์  ศรีฟ้า ภาควิชาชีววิทยา อาจารย์ดีเด่น มมส ประจําปี 2564 
3 นางสาวพรนิภา  วิจารณ์จิต สนง.เลขานุการ บุคลากรดีเด่น มมส ประจําปี 2564 
4 รศ.ดร.สุภกร  หาญสูงเนิน ภาควิชาฟิสิกส์ รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําปี 2564 จํานวน 3 รางวัล

จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
1.รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรติ 
  นักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2564 
  (ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐา 
  ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
  ราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 
  การศึกษา 2564) 
2.รางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง  
   (Citation) ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS  
  สูงสุดต่อบทความ ประจําปี พ.ศ.2564 
3.รางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง  
   (Citation) ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS  
  รวมสูงสุด ประจําปี พ.ศ.2564 

5 ผศ.ศิริลักษณ์  เจิมจิตต์พรชัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2564 
ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

4. ศิษย์เก่าดีเด่น 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ด้าน 

1 นายวุฒิไกร คําแฝง  ด้านความสําเร็จในอาชีพ/หน้าท่ีการงาน    
2 นางสาวกมลรัตน์  ฉิมพาลี ด้านความสําเร็จในอาชีพ/หน้าท่ีการงาน    
3 นายสวัสด์ิ  วิชระโภชน์ ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน 
4 นายอภิเชษฐ์  เกตุกร   ด้านผลงานดีเด่น
5 ดร.ณัฐวุฒิ  โอสระคู ด้านผลงานดีเด่น
6 นางสาวสุนิษา บัวดง    ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรักษ์  ประเสริฐบุญใหญ่ ด้านศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
8 นายสุรพจน์  บัวเขียว ด้านศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
9 นายทศวิทย์  เส้นเศษ ด้านศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

เวลา 11.00 – 12.15 น.    ถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

เวลา 12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
 

หมายเหตุ :    กําหนดการสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


