(ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่ /๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
--------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ทาข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุ ขภาพ (สสส.) เพื่อด าเนิ น โครงการวิ จั ย และพัฒ นาชุมชนท้องถิ่ นน่าอยู่โ ดยมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ อุต รดิตถ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ให้เกิดรูปธรรม การทางานร่วมกันของนักวิชาการ
ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่ายองค์กรและปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และเพื่อนาใช้ข้อมูล การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสุ ขภาวะ
เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อ และตาแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดาเนินงาน
๑. คณะกรรมการอานวยการประกอบด้วย
๑.๑ อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองอธิการ
กรรมการ
๑.๓ คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
๑.๔ ผู้อานวยการศูนย์/สานัก
กรรมการ
๑.๕ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
กรรมการ
๑.๖ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
กรรมการ
๑.๗ รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการให้ความสะดวกในการดาเนินงานตามโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
๒. คณะกรรมการบริหารโครงการประกอบด้วย
๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรนภา พรหมมา
๒.๒ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
๒.๓ อาจารย์พลกฤตรักจุล
๒.๔ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันต์ อินทุวงศ์
๒.๖ นางสาวจีรภา ดามัง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรกการ

๒
๒.๗ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
กรรมการ
๒.๘ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่
กรรมการ
๒.๙ อาจารย์ภูดิศเรืองรอง
กรรมการ
๒.๑๐ อาจารย์ภัทรสุดา กันใจแก้ว
กรรมการ
๒.๑๑ อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ
กรรมการ
๒.๑๒ อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
กรรมการ ๒.๑๑ อาจารย์ปิยวรรณ.../
๒.๑๓ อาจารย์ ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์
กรรมการ
๒.๑๔ อาจารย์ ดร.นิชภาโมราถบ
กรรมการ
๒.๑๕ อาจารย์ ดร.อนันต์แย้มเยื้อน
กรรมการ
๒.๑๖ อาจารย์ ดร.ตรงกมล สนามเขต
กรรมการ
๒.๑๗ อาจารย์รัชดา คาจริง
กรรมการ
๒.๑๘ อาจารย์สารัลย์กระจง
กรรมการ
๒.๑๙ อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์
กรรมการ
๒.๒๐ อาจารย์ ดร.วิสุทธ์ สุขบารุง
กรรมการ
๒.๒๑ อาจารย์อุษณีย์ มากประยูร
กรรมการ
๒.๒๒ อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย
กรรกมาร
๒.๒๓ อาจารย์เสรี แสงอุทัย
กรรมการ
๒.๒๔ อาจารย์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
กรรมการ
๒.๒๕ อาจารย์เผด็จการ กันแจ่ม
กรรมการ
๒.๒๖ อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ แฟงฟัก
กรรมการ
๒.๒๗ อาจารย์ ดร. วจีปัญญาใส
กรรมการ
๒.๒๘ อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ เผ่าดี
กรรมการ
๒.๒๙ นางสาวจีรภา ดามัง
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓๐ นางสาวปิยกานต์ ฟักสด
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๓๑ นางสาวดรุณี วันปา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๓๒ นางสาวจินตนา โยคี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๓๓ นางสาวทองพูน ทองอยู่
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๓๔ นางสาวกานต์ชนิต จาววิศิษฐ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๓๕ นางสาววิลาวัลย์ สวัสดิรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าทีบ่ ริหารงานโครงการฯ ออกแบบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้โครงการฯ สามารถดาเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้

๓
๓. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๓.๑คณะกรรมการงานบริหารจัดการโครงการวิจัยประกอบด้วย
๓.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษา
๓.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
ที่ปรึกษา
๓.๑.๓ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
ประธานกรรมการ
๓.๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
รองประธานกรรมการ
๓.๑.๕ อาจารย์พลกฤต รักจุล
รองประธานกรรมการ
๓.๑.๖ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยทุกคณะ/หน่วยงาน กรรมการ
๓.๑.๗ อาจารย์ภูดิศเรืองรอง
กรรมการ
๓.๑.๘ อาจารย์ภัทรสุดา กันใจแก้ว
กรรมการ
๓.๑.๙ อาจารย์ ดร.วิสุทธ์ สุขบารง
กรรมการ
๓.๑.๗ อาจารย์ ดร..../
๓.๑.๑๐ อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์
กรรมการ
๓.๑.๑๑ อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ
กรรมการ
๓.๑.๑๒ อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ แฟงฟัก
กรรมการ
๓.๑.๑๓ อาจารย์พงศ์ศักดิ์ อ้นมอย
กรรมการ
๓.๑.๑๔ อาจารย์เผด็จการ กันแจ่ม
กรรมการ
๓.๑.๑๕ นางพัชรินทร์ เอี่ยมเสือ
กรรมการ
๓.๑.๑๖ นางสาวจีรภา ดามัง
กรรมการ
๓.๑.๑๗ นางสาวปิยกานต์ ฟักสด
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑.๑๘ นางสาวดรุณี วันปา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๑.๑๙ นางสาวจินตนา โยคี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๑.๒๐ นางสาวทองพูน ทองอยู่
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๑.๒๑ นางสาวกานต์ชนิต จาววิศิษฐ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๑.๒๒ นางสาววิลาวัลย์ สวัสดิรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาระบบและกลการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติได้จริง
อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
๓.๒คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารสาธารณะประกอบด้วย
๓.๒.๑ อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์
ประธานกรรมการ
๓.๒.๒ อาจารย์อุษณีย์ มากประยูร
รองประธานกรรมการ
๓.๒.๓ อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ เผ่าดี
รองประธานกรรมการ
๓.๒.๔ อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง
กรรมการ
๓.๒.๕ อาจารย์จักรภพ พานิช
กรรมการ

๔
๓.๒.๖ อาจารย์เสรี แสงอุทัย
กรรมการ
๓.๒.๗ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยทุกคณะ/หน่วยงาน
กรรมการ
๓.๒.๘ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการ
๓.๒.๙ อาจารย์ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์
กรรมการ
๓.๒.๑๐ อาจารย์พลกฤต รักจุล
กรรมการ
๓.๒.๑๑ อาจารย์ ดร.ณิชาภา โมราถบ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒.๑๒ นางสาวดรุณี วันปา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒.๑๓ นางสาวกานต์ชนิต จาววิศิษฐ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒.๑๔ นางสาวจินตนา โยคี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒.๑๕ นางสาวทองพูน ทองอยู่
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒.๑๖ นางสาววิลาวัลย์ สวัสดิรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าทีว่ างแผนและออกแบบกิจกรรมเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ
การเผยแพร่โครงการ และสื่อการเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่ขยายการดาเนินงานของโครงการ (วีดีทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ)
3.๓คณะกรรมการงานพัฒนานโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย
๓.๓.๑ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
ประธานกรรมการ
๓.๓.๒ อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี
รองประธานกรรมการ
๓.๓.๓ อาจารย์ ดร.ตรงกมล สนามเขต
รองประธานกรรมการ
๓.๓.๔ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยทุกคณะ/หน่วยงาน
กรรมการ
๓.๓.๓ อาจารย์ ดร..../
๓.๓.๕ อาจารย์ ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน
กรรมการ
๓.๓.๖ อาจารย์ดร.วจี ปัญญาใส
กรรมการ
๓.๓.๗ นางพัชรินทร์ เอี่ยมเสือ
กรรมการ
๓.๓.๘ อาจารย์ ดร. วิสุทธิ์ บารุง
กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๙ นางสาวปิยกานต์ ฟักสด
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓.๑๐ นางสาวดรุณี วันปา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓.๑๑ นางสาวกานต์ชนิต จาววิศิษฐ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓.๑๒ นางสาวจินตนา โยคี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓.๑๓ นางสาวทองพูน ทองอยู่
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓.๑๔ นางสาววิลาวัลย์ สวัสดิรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าทีว่ างแผน และออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เกิดการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่เพื่อการต่อยอดและยกระดับเชิงนโยบาย
3.๔ คณะกรรมการงานระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยประกอบด้วย
๓.๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
ประธานกรรมการ

๕
๓.๔.๒ อาจารย์ภาณุวัฒน์ ขันจา
รองประธานกรรมการ
๓.๔.๓ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยทุกคณะ/หน่วยงาน
กรรมการ
๓.๔.๔ อาจารย์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
กรรกการ
๓.๔.๕ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
กรรมการ
๓.๔.๖ อาจารย์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
กรรมการ
๓.๔.๗ อาจารย์ภัทรสุดา กันใจแก้ว
กรรมการ
๓.๔.๘ อาจารย์ ดร. สุปรวีณ์ อ่อนจันทร์
กรรมการ
๓.๔.๙ นางพัชรินทร์ เอี่ยมเสือ
กรรมการ
๓.๔.๑๐ นางสาวกรณิศธนงกิจ
กรรมการ
๓.๔.๑๑ นางสาวจีรภา ดามัง
กรรมการ
๓.๔.๑๒ อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๓.๑๕ นางสาวปิยกานต์ ฟักสด
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓.๑๖ นางสาวดรุณี วันปา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓.๑๗ นางสาวกานต์ชนิต จาววิศิษฐ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓.๑๘ นางสาวจินตนา โยคี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓.๑๙ นางสาวทองพูน ทองอยู่
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๓.๒๐ นางสาววิลาวัลย์ สวัสดิรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ออกแบบและจัดทาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยเบื้องต้น ได้แก่ ข้อมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นน่ายอยู่ ข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ และชุดโจทย์วิจัยของพื้นที่
3.๕คณะกรรมการงานติดตามประเมินผลประกอบด้วย
๓.๕.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
๓.๕.๒ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
๓.๕.๓ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยทุกคณะ/หน่วยงาน
๓.๕.๔ อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ
๓.๕.๕ อาจารย์ยุพิน เถื่อนศรี
๓.๕.๖ อาจารย์เผด็จการ กันแจ่ม
๓.๕.๗ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
๓.๕.๘ อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์
๓.๕.๙ นางพัชรินทร์ เอี่ยมเสือ
๓.๕.๑๐ นางสาวจีรภา ดามัง
๓.๕.๑๑ อาจารย์รัชดา คาจริง
๓.๕.๑๒ นางสาวปิยกานต์ ฟักสด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
๓.๕.๑ อาจารย์ ดร..../
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๖
๓.๕.๑๓ นางสาวดรุณี วันปา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๕.๑๔ นางสาวกานต์ชนิต จาววิศิษฐ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๕.๑๕ นางสาวจินตนา โยคี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๕.๑๖ นางสาวทองพูน ทองอยู่
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๕.๑๗ นางสาววิลาวัลย์ สวัสดิรักษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ออกแบบการติดตามประเมินผล ดาเนินการติดตามประเมินผล ให้โครงการวิจัยเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ให้คณะทางานที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อให้
เกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย ประชาชน และภาคีเครือข่าย โดยยึดมั่ นในงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กับสังคม เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
สั่ง ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

