
 

 

บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนงาน   ส ำนักบริหำรวิจัย  ฝ่ำยส่งเสริมคุณภำพและเผยแพร่งำนวิจัย โทร. 80240  โทรสำร 80236 
ที่             วันที่           
เรื่อง  เพื่อโปรดพิจำรณำลงนำมประกำศ จุฬำฯ เรื่องแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร 
 
 

เรียน   รองอธิกำรบดี (ศำสตรำจำรย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์) 
          ผ่ำน ผู้เช่ียวชำญปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรวิจัย (ดร.อัจฉริยำ อักษรอินทร์) 
อ้างถึง  บันทึกข้อควำมที่ อว.64.13/7467  ลงวันที่ 14 กนัยำยน  2565    

 
 อ้ำงถึง ประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไงกำรแต่งตั้งนักวิจัย
พันธมิตร พ.ศ.2565 และบันทึกเลขที่ อว 64.2.2.3/0428 ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2565 รองอธิกำรบดี 
(ศำสตรำจำรย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์) ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร ตำม
ประกำศมหำวิทยำลัยดังกล่ำวข้ำงต้น นั้น  

 
  ในกำรนี้ คณะแพทยศำสตร์ ได้เสนอรำยนำมบุคลำกรที่เคยเป็นบุคลำกรจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และผู้ที่มีควำมโดดเด่นทำงด้ำนวิจัยเพื่อแต่งตั้งเป็นนักวิจัยพันธมิตร ประจ ำคณะแพทยศำสตร์ 
จ ำนวน 3 ท่ำน ดังรำยนำมตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศในเอกสำรแนบนี ้
   
  ส ำนักบริหำรวิจัยได้พิจำรณำแล้วพบว่ำบุคลำกรที่ได้รับกำรเสนอชื่อ จ ำนวน 3 คน มี
คุณสมบัติตรงตำมประกำศฯ จึงเห็นควรให้แต่งต้ังเป็นนักวิจัยพันธมิตรได ้
 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำลงนำมในประกำศดังกล่ำว จักขอบคุณยิ่ง 
 

 

 

             (นำงสำวบงกช หงสะพัก) 

      ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส่งเสริมคุณภำพและเผยแพร่งำนวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสำนงำน อังค์วรำ ประจักษ์จิตร์ 
     เบอร์โทร. 80240 





 

 

 
ประกำศ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

เรื่อง แต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร 
 
 

ด้วยจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อำจำรย์และนักวิจัยมีกำรผลิตผลงำนวิจัย 
โดยเปิดโอกำสให้บุคคลที่เคยเป็นบุคลำกรจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หรือ บุคลำกรภำยนอกที่มีควำมโดดเด่น
ทำงด้ำนวิจัย หรือ มีหน่วยงำนต้นสังกัดที่มีควำมร่วมมือกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ท ำงำนวิจัยร่วมกับ
ผู้ปฏิบัติงำนของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเพื่อกำรผลิตผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ใหม่ นวัตกรรมที่มคีุณภำพสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับประกำศ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร พ.ศ. 
2564  จึงเห็นควรแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร ตำมข้อเสนอของคณะแพทยศำสตร ์จ ำนวน 3 คน เป็นระยะเวลำ 2 
ปี ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2565 - 30 กันยำยน 2567 ดังรำยนำมต่อไปน้ี 

1. อำจำรย์ แพทย์หญิง อังควิภำ ทรัพย์รุ่งเรือง 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรำงกูล (จิตรกฤษฎำกุล) 
3. อำจำรย์ แพทย์หญิง ภัทรำวลัย สิรินำรำ 
จึงขอประกำศให้ทรำบโดยทัว่กัน  
  ประกำศ ณ วันที่  
 
 
 

(ศำสตรำจำรย์ ดร.จักรพนัธ์  สุทธิรัตน์) 
   รองอธิกำรบดี 
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