(ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่ /๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน โครงการการจัดการความรู้และเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
--------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ทาข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เพื่อดาเนินโครงการการจัดการความรู้และเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น น่าอยู่ ร่ วมกับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ๔ แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบูล สงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฏร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ให้เกิดรูปธรรม การทางานร่วมกันของนักวิชาการในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เครือข่ายองค์กรและปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อนาใช้ข้อมูลการ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวเป็น ไปด้ว ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิ ทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อ
ต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการอานวยการประกอบด้วย
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๑.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑.๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑.๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๑.๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๑.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
มีหน้าที่ อานวยการ ให้ความสะดวกในการดาเนินงานตามชุดโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
๒. คณะกรรมการบริหารงานเครือข่าย ประกอบด้วย
๒.๑ รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประธานกรรมการ
๒.๒ รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รองประธานกรรมการ

๒
๒.๓ รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รองประธานกรรมการ
๒.๔ รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองประธานกรรมการ
๒.๕ รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒.๕รองอธิการบดี..../
รองประธานกรรมการ
๒.๖ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการ
๒.๗ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรรมการ
๒.๘ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กรรมการ
๒.๙ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กรรมการ
๒.๑๐ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กรรมการ
๒.๑๑ ดร.เสถียรภัคณ์มุขดี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๒ อาจารย์ปิยวรรณปาลาศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๓ นางสาวจีรภา ดามัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าทีบ่ ริหารงานชุดโครงการฯ ออกแบบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้ชุดโครงการฯ สามารถ
ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
๓. คณะกรรมการบริหารงานโครงการประกอบด้วย
๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรนภา พรหมมา
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
๓.๓ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
๓.๔ อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ
๓.๕ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
๓.๖ อาจารย์พลกฤตรักจุล
๓.๗ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
๓.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันต์ อินทุวงศ์

ที่ปรึกษาโครงการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓
๓.๙ อาจารย์ภูดิศเรืองรอง
กรรมการ
๓.๑๐ อาจารย์ภัทรสุดา กันใจแก้ว
กรรมการ
๓.๑๑ อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ
กรรมการ
๓.๑๒ อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
กรรมการ
๓.๑๓ อาจารย์ ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์
กรรมการ
๓.๑๔ อาจารย์ ดร.นิชภาโมราถบ
กรรมการ
๓.๑๕ อาจารย์ ดร.อนันต์แย้มเยื้อน
กรรมการ
๓.๑๖ อาจารย์ ดร.ตรงกมล สนามเขต
กรรมการ
๓.๑๗ อาจารย์จันทิมา ปกครอง
กรรมการ
๓.๑๘ อาจารย์รัชดา คาจริง
กรรมการ
๓.๑๙ อาจารย์สารัลย์กระจง
กรรมการ
๓.๒๐ อาจารย์ศรีไพรสกุลพันธ์
กรรมการ
๓.๒๐อาจารย์ศรีไพร..../
๓.๒๑ อาจารย์ ดร.วิสุทธ์ สุขบารุง
กรรมการ
๓.๒๒ อาจารย์อุษณีย์ มากประยูร
กรรมการ
๓.๒๓ อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย
กรรกมาร
๓.๒๔ อาจารย์เสรี แสงอุทัย
กรรมการ
๓.๒๕ อาจารย์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
กรรมการ
๓.๒๖ อาจารย์เผด็จการกันแจ่ม
กรรมการ
๓.๒๗ อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ แฟงฟัก
กรรมการ
๓.๒๘ อาจารย์ ดร. วจีปัญญาใส
กรรมการ
๓.๒๙ อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ เผ่าดี
กรรมการ
๓.๓๐ นางสาวจีรภา ดามัง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๓๑ นางสาวปิยกานต์ ฟักสด
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓๒ นางสาวดรุณี วันปา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓๓ นางสาวจินตนา โยคี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓๔ นางสาวทองพูน ทองอยู่
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓๕ นางสาวกานต์ชนิต จาววิศิษฐ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓๖ นางสาววิลาวัลย์ สวัสดิรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าทีบ่ ริหารงานโครงการฯ ออกแบบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้โครงการฯ สามารถดาเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถดาเนินงาน
ตามกิจกรรมที่กาหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
4. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย

๔
๔.๑ คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรการบริหารงานวิจัยประกอบด้วย
๔.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษา
๔.๑.๒ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
ประธานกรรมการ
๔.๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
รองประธานกรรมการ
๔.๑.๔ อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
รองประธานกรรมการ
๔.๑.๕ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยทุกคณะ/หน่วยงาน กรรมการ
๔.๑.๖ อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์
กรรมการ
๔.๑.๗ นางพัชรินทร์ เอี่ยมเสือ
กรรมการ
๔.๑.๘ อาจารย์ ดร. สิริวดี พรหมน้อย
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑.๙ นางสาวจีรภา ดามัง
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการบริหารงานวิจัยให้สามารถนาไปใช้เพื่อการเสริมศักยภาพนักบริหารจัดการงานวิจัย
ได้
๔.๒ คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรการนาใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาตาบลสุขภาวะ ประกอบด้วย
๔.๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษา
๔.๒.๒ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
ประธานกรรมการ
๔.๒.๓ อาจารย์สารัล กระจง
รองประธานกรรมการ
๔.๒.๔ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยทุกคณะ/หน่วยงาน กรรมการ
๔.๒.๔หัวหน้าหน่วย..../
๔.๒.๕ อาจารย์ ดร.ตรงกมล สนามเขต
กรรมการ
๔.๒.๖ คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยวิทยาลัยน่าน กรรมการ
๔.๒.๗ อาจารย์ภูดิศเรืองรอง
กรรมการ
๔.๒.๘ อาจารย์พลกฤต รักจุล
กรรกการและเลขานุการ
๔.๒.๙ นางสาวกานต์ชนิต จาววิศิษฐ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการนาใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาตาบลสุขภาวะให้สามารถนาไปใช้เพื่อการดาเนินการวิจัย
ได้
๔.๓ คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนท้องถิ่นประกอบด้วย
๔.๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษา
๔.๓.๒ อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ
ประธานกรรมการ
๔.๓.๓ อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์
รองประธานกรรมการ
๔.๓.๔ อาจารย์พลกฤต รักจุล
กรรมการ
๔.๓.๕ อาจารย์ภูดิศเรืองรอง
กรรมการ
๔.๓.๖ อาจารย์ภัทรสุดา กันใจแก้ว
กรรมการ
๔.๓.๗ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยทุกคณะ/หน่วยงาน กรรมการ

๕
๔.๓.๘ อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
๔.๓.๙ นางสาวทองพูน ทองอยู่
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนท้องถิ่นให้สามารถนาไปใช้เพื่อการเสริมศักยภาพ
นักจัดการงานวิจัยได้
๔.๔ คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรการเป็นทีป่ รึกษานักวิชาการวิจัยเชิงพื้นที่ประกอบด้วย
๔.๔.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษา
๔.๔.๒ อาจารย์อิสระ ทับสีสด
ประธานกรรมการ
๔.๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คาขาด
รองประธานกรรมการ
๔.๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คาทิพย์
รองประธานกรรมการ
๔.๔.๕ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยทุกคณะ/หน่วยงาน กรรมการ
๔.๔.๖ อาจารย์ดร.วจี ปัญญาใส
กรรมการ
๔.๔.๗ นางพัชรินทร์ เอี่ยมเสือ
กรรมการ
๔.๔.๘ อาจารย์ ดร. ยุพิน เถื่อนศรี
กรรมการและเลขานุการ
๔.๔.๙นางสาวดรุณี วันปา
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการเป็นทีป่ รึกษานักวิชาการวิจัยเชิงพื้นที่ให้สามารถนาไปใช้เพื่อการเสริมศักยภาพที่
ปรึกษานักวิชาการวิจัยเชิงพื้นที่ได้
๔.๕ คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสาธารณะประกอบด้วย
๔.๕.๑ อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์
ประธานกรรมการ
๔.๕.๒ อาจารย์เสรี แสงอุทัย
รองประธานกรรมการ
๔.๕.๓ อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ เผ่าดี
รองประธานกรรมการ
๔.๕.๔ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ
๔.๕.๕ อาจารย์พลกฤต รักจุล
กรรมการ
๔.๕.๖ อาจารย์ ดร.ณิชาภา โมราถบ
กรรมการ๔.๕.๕อาจารย์พลกฤต..../
๔.๕.๗ อาจารย์จักรภพ พานิช
กรรมการ
๔.๕.๘ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
กรรมการ
๔.๕.๙ อาจารย์จันทิมา ปกครอง
กรรมการ
๔.๕.๑๐ อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์
กรรมการ
๔.๕.๑๑ อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง
กรรมการ
๔.๕.๑๒ อาจารย์อุษณีย์ มากประยูร
กรรมการและเลขานุการ
๔.๕.๑๓ นางสาวปิยกานต์ ฟักสด
ผู้ช่วยเลขานุการ

๖
มีหน้าทีว่ างแผนและออกแบบกิจกรรมเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการ
เผยแพร่โครงการ และสื่อการเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่ขยายการดาเนินงานของโครงการ (วีดีทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ)ของ
โครงการ
๔.๕ คณะกรรมการงานพัฒนานโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย
๔.๕.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษา
๔.๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
ที่ปรึกษา
๔.๕.๓ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
ประธานกรรมการ
๔.๕.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คาทิพย์
รองประธานกรรมการ
๔.๕.๕ อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
รองประธานกรรมการ
๔.๕.๖ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยทุกคณะ/หน่วยงาน กรรมการ
๔.๕.๗ อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
กรรมการ
๔.๕.๘ อาจารย์พลกฤต รักจุล
กรรมการ
๔.๕.๙ อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์
กรรมการ
๔.๕.๑๐ นางสาวจีรภา ดามัง
กรรมการ
๔.๕.๑๑ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
กรรมการและเลขานุการ
๔.๕.๑๒ นางสาวปิยกานต์ ฟักสด
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าทีว่ างแผน และออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เกิดการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการขับเคลื่อนงานทั้งในระดับเครือข่ายและระดับพื้นที่เพื่อการต่อยอดและยกระดับเชิงนโยบาย
๔.6 คณะกรรมการงานระบบฐานข้อมูลชุดโครงการประกอบด้วย
๔.๖.๑ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
ประธานกรรมการ
๔.๖.๒ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
รองประธานกรรมการ
๔.๖.๓ อาจารย์รัชดา คาจริง
รองประธานกรรมการ
๔.๖.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
กรรมการ
๔.๖.๕ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยทุกคณะ/หน่วยงาน กรรมการ
๔.๖.๖ อาจารย์กนกวรรณ กันยะมี
กรรมการ
๔.๖.๗ อาจารย์สารัล กระจง
กรรมการ
๔.๖.๘ อาจารย์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
กรรมการ
๔.๖.๙ อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์
กรรมการ
๔.๖.๑๐ นางพัชรินทร์ เอี่ยมเสือ
กรรมการ
๔.๖.๑๑ อาจารย์ภาณุวัฒน์ ขันจา
กรรมการและเลขานุ
๔.๖.๑๐นางพักชารรินทร์..../
๔.๖.๑๒ นางสาวปิยกานต์ ฟักสด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ออกแบบและจัดทาระบบฐานข้อมูลของชุดโครงการวิจัยร่วมกับเครือข่ายทั้ง ๔ แห่ง

๗
๔.๗ คณะกรรมการงานติดตามประเมินผลประกอบด้วย
๔.๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ประธานกรรมการ
๔.๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
รองประธานกรรมการ
๔.๗.๓ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
รองประธานกรรมการ
๔.๗.๔ อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ
กรรมการ
๔.๗.๕ อาจารย์ยุพิน เถื่อนศรี
กรรมการ
๔.๗.๖ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยทุกคณะ/หน่วยงาน กรรมการ
๔.๗.๗ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
กรรมการ
๔.๗.๘ อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์
กรรมการ
๔.๗.๙ นางพัชรินทร์ เอี่ยมเสือ
กรรมการ
๔.๗.๑๐ นางสาวจีรภา ดามัง
กรรมการ
๔.๗.๑๑ อาจารย์รัชดา คาจริง
กรรมการ
๔.๗.๑๒ นางสาวปิยกานต์ ฟักสด
เลขานุการ
๔.๗.๑๓ นางสาวดรุณี วันปา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๗.๑๔ นางสาวกานต์ชนิต จาววิศิษฐ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๗.๑๕ นางสาวจินตนา โยคี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๗.๑๖ นางสาวทองพูน ทองอยู่
ผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๗.๑๗ นางสาววิลาวัลย์ สวัสดิรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ออกแบบการติดตามประเมินผล ดาเนินการติดตามประเมินผล ให้ชุดโครงการวิจัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
ทั้งนี้ ให้คณะทางานที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อให้
เกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย ประชาชน และภาคีเครือข่าย โดยยึดมั่นในงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับ
สังคม เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
สั่ง ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

