
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
 ที ่606 / 2560  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยและพัฒนำชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่  
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

 …………………………………………. 
 

 อ้ำงถึง ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ที่ 842 / 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
โครงกำรวิจัยและพัฒนำชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2559 เนื่องจำก
มหำวิทยลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรท ำงำนขึ้น จึงจ ำเปนนต้องแก้ไขค ำสั่งและเพ่ิมเติมรำยชื่อ
ของคณะกรรมกำรในแต่ละฝ่ำย เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำวเปนนไปได้ด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอยกเลิก
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ที่ 842 / 2559 และแต่งตั้งบุคคลเปนนคณะกรรมกำรในฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำ
ระบบและกลไกกำรสนับสนุนกำรวิจัยเชิงพ้ืนที่ให้เกิดรูปธรรม กำรท ำงำนร่วมกันของนักวิชำกำรในเครือข่ำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  เครือข่ำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคี  ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และ
เพ่ือน ำใช้ข้อมูลกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่เหมำะสมส ำหรับกำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบสุขภำวะ ดังนี้ 
 

 1.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  
1.1 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ประธำนกรรมกำร 
1.2 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัยและบริกำรวิชำกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.3 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ กรรมกำร 
1.4 รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร กรรมกำร 
1.5 รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ กรรมกำร 
1.6 รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
1.7 คณบดีคณะครุศำสตร์ กรรมกำร 
1.8 คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
1.9 คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำร 
1.10 คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร กรรมกำร 
1.11 คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร กรรมกำร 
1.12 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
1.13 คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย กรรมกำร 
1.14 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรจัดตั้งคณะสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
1.15 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
1.16 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอแข กรรมกำร 
1.17 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองน้ ำไหล กรรมกำร 
1.18 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไกรนอก กรรมกำร 
1.19 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.20 รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำฝ่ำยงำนบริกำรวิชำกำร

และงำนเครือข่ำย 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.21 รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำฝ่ำยงำนวิจัย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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1.22 รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำฝ่ำยงำนบริหำรทั่วไป กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที่  อ ำนวยกำรให้ควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรให้เปนนไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำรและบรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด 

 

2. คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบด้วย 
2.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชุลีรัตน์  จันทร์เชื้อ ที่ปรึกษำโครงกำร 
2.2 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัยและบริกำรวิชำกำร ประธำนกรรมกำร 
2.3 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ รองประธำนกรรมกำร 
2.4 รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำฝ่ำยงำนวิจัย กรรมกำร 
2.5 รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำฝ่ำยงำนบริหำรทั่วไป กรรมกำร 
2.6 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัยคณะครุศำสตร์ กรรมกำร 
2.7 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและอำหำร กรรมกำร 
2.8 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัยคณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
กรรมกำร 

2.9 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรคณะวิทยำกำรจัดกำร กรรมกำร 
2.10 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำร 
2.11 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
2.12 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัยโครงกำรจัดตั้งคณะ

สังคมศำสตร์ 
กรรมกำร 

2.13 รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำฝ่ำยงำนบริกำรวิชำกำร
และงำนเครือข่ำย 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.14 นำงจิตรำ   มีค ำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.15 นำงสำวปิยวดี น้อยน้ ำใส กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.16 นำยกมลำสน์   พันธ์อุดม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.17 นำงสำวภำรดำ พรมรักษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่  บริหำรงำนโครงกำรฯ  ออกแบบกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรโครงกำรฯ  สำมำรถด ำเนินกำรเปนนไป
ตำมวัตถุประสงค์  และประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ  เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินงำน
ตำมกิจกรรมที่ก ำหนดให้เปนนไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ 

 
3.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

3.1  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการวิจัย  ประกอบด้วย 
3.1.1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ที่ปรึกษำ 
3.1.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริสุภำ เอมหยวก ที่ปรึกษำ 
3.1.3 อำจำรย์ ดร.พงษ์พันธุ์   พุทธิวิศิษฎ์ ประธำนกรรมกำร 
3.1.4 อำจำรย์ ดร.จิตศิริน  ลำยลักษณ์ รองประธำนกรรมกำร 
3.1.5 นำงสำวกัลนิกำ พูลผล กรรมกำร 
3.1.6 นำงสำวมำลัย ใจงำม กรรมกำร 
3.1.7 นำยอรรถพงษ ์ สุดแก้ว กรรมกำร 
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3.1.8 นำงสำวปิยวดี  น้อยน้ ำใส กรรมกำร 
3.1.9 นำยสำมำรถ  เน่ำบู่ กรรมกำร 
3.1.10 นำงสำวจิรำพร  ตั้งใจ กรรมกำร 
3.1.11 นำงปำรวี  เรืองจุติโพธิ์พำน กรรมกำร 
3.1.12 นำงจิตรำ มีค ำ กรรมกำร 
3.1.13 นำงสำวณัฐมน  วิจำรณกุล กรรมกำร 
3.1.14 นำงสำวสุภำพร กลิ่นนำค กรรมกำร 
3.1.15 นำยธรรมภณ สุวรรณลำภำ กรรมกำร 
3.1.16 นำงสำวระวี ไกรโชค กรรมกำร 
3.1.17 นำงสำวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมำศ กรรมกำร 
3.1.18 นำงสำวรัตนำ นำคสิงห ์ กรรมกำร 
3.1.19 คณะนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน  กรรมกำร 
3.1.20 นำยกมลำสน์   พันธ์อุดม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.1.21 นำงสำวภำรดำ พรมรักษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่  ออกแบบและพัฒนำระบบและกลกำรสนับสนุนงำนวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่เหมำะสม สำมำรถ
ปฏิบัติได้จริงอย่ำงเปนนรูปธรรม  ตั้งแต่ต้นทำง  กลำงทำง  และปลำยทำง 

 
3.2  คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารสาธารณะ  ประกอบด้วย 

3.2.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชญำพร ประครองใจ ประธำนกรรมกำร 
3.2.2 อำจำรย์เอกรงค์  ปั้นพงษ์ รองประธำนกรรมกำร 
3.2.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุษบำ หินเธำว ์ กรรมกำร 
3.2.4 อำจำรย์ ดร.พงษ์พันธุ์   พุทธิวิศิษฎ์ กรรมกำร 
3.2.5 อำจำรย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม กรรมกำร 
3.2.6 อำจำรย์ปรัชญำ โพธิหัง กรรมกำร 
3.2.7 อำจำรย์ปุณฑริกำ สุนทรวร กรรมกำร 
3.2.8 นำงสำวณัฐมน วิจำรณกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.2.9 นำยอรรถพงษ ์ สุดแก้ว กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.2.10 นำยกมลำสน์ พันธ์อุดม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.2.11 นำงสำวภำรดำ พรมรักษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที ่ วำงแผนและออกแบบกิจกรรมเพ่ือกำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรสื่อสำร  ประชำสัมพันธ์
เพ่ือกำรเผยแพร่โครงกำร  และสื่อสำรกำรเรียนรู้เพ่ือกำรเผยแพร่ขยำยกำรด ำเนินงำนของโครงกำร  (วีดีทัศน์  และ
สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ) 
 

3.3  คณะกรรมการงานพัฒนานโยบายสาธารณะ  ประกอบด้วย 
3.3.1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ที่ปรึกษำ 
3.3.2 อำจำรย์ ดร.พงษ์พันธุ์  พุทธิวิศิษฎ์ ประธำนกรรมกำร 
3.3.3 อำจำรย์ ดร.จิตศิริน   ลำยลักษณ์ รองประธำนกรรมกำร 
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3.3.4 คณะนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน กรรมกำร  
3.3.5 นำงสำวปิยวดี น้อยน้ ำใส กรรมกำร 
3.3.6 นำงจิตรำ มีค ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.3.7 นำยกมลำสน์   พันธ์อุดม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.3.8 นำงสำวภำรดำ   พรมรักษำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    

มีหน้าที ่ วำงแผนและออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้เกิดกำรถอดบทเรียนและสังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กระบวนกำรขับเคลื่อนงำนระดับพ้ืนที่เพ่ือกำรต่อยอดและยกระดับเชิงนโยบำย 

 
3.4  คณะกรรมการงานระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย  ประกอบด้วย 

3.4.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณรำช ประธำนกรรมกำร 
3.4.2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สลักจติ ตรีรณโอภำส  รองประธำนกรรมกำร 
3.4.3 อำจำรย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ กรรมกำร 
3.4.4 อำจำรย์ ดร.จิตศิริน ลำยลักษณ์ กรรมกำร 
3.4.5 นำงสำวปิยวดี น้อยน้ ำใส กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.4.6 นำยสำมำรถ เน่ำบู่ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.4.7 นำยกมลำสน์ พันธ์อุดม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.4.8 นำงสำวภำรดำ พรมรักษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

มีหน้าที่  ออกแบบและจัดท ำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรวิจัยเบื้องต้น ได้แก่ ข้อมูลงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำ
ชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่  ข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชำญ และชุดโจทย์วิจัยของพ้ืนที่  

 
3.5  คณะกรรมการงานติดตามประเมินผล  ประกอบด้วย 

3.5.1 อำจำรย์ ดร.จิตศิริน  ลำยลักษณ์ ประธำนกรรมกำร 
3.5.2 อำจำรย์ ดร.พงษ์พันธุ์  พุทธิวิศิษฎ์ รองประธำนกรรมกำร 
3.5.3 นำงสำวจิรำพร  ตั้งใจ กรรมกำร 
3.5.4 นำงปำรวี เรืองจุติโพธิ์พำน กรรมกำร 
3.5.5 นำงจิตรำ   มีค ำ กรรมกำร 
3.5.6 นำงสำวสุภำพร   กลิ่นนำค  กรรมกำร 
3.5.7 นำยกมลำสน์  พันธ์อุดม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.5.8 นำงสำวภำรดำ พรมรักษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที ่ ออกแบบกำรติดตำมประเมินผล  ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผล  ให้โครงกำรวิจัยเปนนไปด้วย
ควำมเรียบร้อย 
 

3.6  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 
3.6.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สลักจติ ตรีรณโอภำส  ประธำนกรรมกำร 
3.6.2 อำจำรย์ ดร. พงษ์พันธุ์  พุทธิวิศิษฎ์ รองประธำนกรรมกำร 
3.6.3 อำจำรย์ ดร.จิตศิริน ลำยลักษณ์ กรรมกำร 
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3.6.4 นำงสำวกัลนิกำ  พูลผล กรรมกำร 
3.6.5 นำงสำวภำรดำ พรมรักษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3.6.6 นำงสำวระวี ไกรโชค กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.6.7 นำยกมลำสน์  พันธ์อุดม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที ่ ด้ำนกำรเงินและบัญชี  ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรใช้งบประมำณของโครงกำรเปนนรำย
กิจกรรม  ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินในโครงกำร  ตลอดกำรรำยงำนผลงบประมำณของโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้กำร
ใช้งบประมำณมีควำมน่ำเชื่อถือและตรวจสอบได้ 
 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถเพ่ือให้
เกิดผลดีต่อมหำวิทยำลัย  ประชำชนและภำคีเครือข่ำย  โดยยึดมั่นในงำนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม
กับสังคม  เพ่ือใช้ชุมชนสำมำรถจัดกำรตนเองได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  23  มิถุนำยน  พ.ศ.  2560 

 
 
 

(รองศำสตรำจำรย์  ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว) 
รองอธิกำรบดี  รักษำรำชกำรแทน  

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
 


